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  ���د��ا

���� و��	���	 �ن �ظ	ھر ا���وث وا���	ظ ��� ا��واز	ت ا�
	�� �����ف �	� ��	
إن �و�وع ا�

� �ن �	ء وھواء و�ر�� و&	�	ت و��وا	ت وا��  �%$ل �" ا�
	!ر ا�� �����(�	  ا�
	!ر ا��$و� ��ط

�ر �ن أھم ا�%وا&ل ا��  �
� ،������ �ا50	ن و�ؤ3ر 2  ا���	ة ��� 0ط/ ا.رض ا�
	!ر ا��$و
ا�0(ط�ت اھ��	م ا��ظو�� ا�دو��� 2  ا�(رن ا.��ر ظرا �38	ر ا�و���� ا��  ��$ن أن �7ر �ن �دم 

	�� ��	
�ر �	ر�: وآ3	ر ا�$وارث ا���� ،ا�� �%	
�� ا��  �ر��2	 ا��%ر�� أن إذ أ3��ت ا��7	رب ا��
!ر وا�د � 	�
�� إن ا��ل ����%$ل �0	ھم 2  ��د�د ا��0رار ا���	ة ��� ظ	��	  �=3را��ظو�� ا�ط

  .ا���0ط�

�	در إ��  	��	  ��� �دھور ا����� و2(د �واز	0و��	 أدرك ا����7" ا�دو�  ا��د�ث �طورة ا�%	ط ا5
��	@�	ت ا��	د�2 إ�� !�	� ا����� و�7ر�م ا?��داءات ا��  ��م ����	 �(د ا��ؤ��رات وإ�رام ا��
	ھدات وا?

  	0A ���طر �ل �
رض أ�ن ا����7" ا5�
�
رض 2ردا � ? �����را أن 7را�م ا?��داء ��� ا��
�
�=0ره ���طر و�
رض $ل ا.��	ء �
A ���طر.1  

��
��ت 7را�م ا?��داء ��� ا����� و�0	ر�ت و��رة ا�
	�� ا�دو��� ��و�وع ��	�� ا����� ��� أ!�� ا�ط
�رار �دو�� أ�رى، 2ظرا ��دا�� ا3C	ر E� دو�� 	ا��0د��� 	!� إذا �	إ�دى !ور ا�7را�م ا�دو��� ، �
 /�ا���ر��� ��� ا?��داء ��� ا����� وا�ذي �
د ا��داء ��� ا50	ن ذا�A و�د�ر 0�ل �(و�	ت ��	�A أ!

��	��	رھ	 أ�د !ور 7را�م ا��رب ا��  ص ����	 ا�ظ	م ا.0	0  ����$�� ا����7" ا�دو�  �ظر إ���	 
  .2ا�7	��� ا�دو��� ، ��	 ��0و7ب ��و��	 .�$	م ��ك ا���$��

&�ر أA ��س $ل ا�7را�م ا������ ھ  7را�م دو��� �ل ��� ا�
$س �ن ذ�ك  �
ظم ا�7را�م ا������ 7را�م 
ا�7ر��� ا��	د�� إ�� أ$3ر �ن إ@��م و�	دة �	 �ر��ط ا.�ر ����� 2ط	�" ا�دو��� �A�0�$ �ن �
دي أ�رار 

�	رھ	 7را�م دو��� ��0ت ��	� �������0وك ا�دول 2  ا��روب و�=�3رات ذ�ك ��� ا�����، �$ن ا�7را�م ا�
��  .  ھ  �و�و�	 2  ھذه ا�درا�0 ا��  �(�!ر ��� 7را�م ا����� 2  ا�(وا�ن ا��ور��	

  �	 ��7و�� �ن ا�
	!ر  2ا����� 2  ا��	دة �(د �رف ا��%رع ا��ور��	=� �����ن ا�(	ون ا5ط	ر ��

ت أم ا!ط	���، و$ذ�ك �وا�ل ا@�!	د��، ا��7	��� و3(	��2 	$ ��
��ا���ز�	��� وا�$��	و�� وا���و�و��7 ط
�ن %=ن �د���I	 أن �ؤ3ر �%$ل ��	%ر أو &�ر ��	%ر �	I7 أم آI7 ��� ا�و0ط ا����رك، و��� 


�� وا�$	�	ت ا���� و�ؤ3ر ��	���	 ��� 0
	دة ور2	ھ�� ا50	نا��و��  .ارد ا�ط

و���	�� ھذه ا����� ا��  �%$ل أھم �	�ل 2  ا��0رار�� ��	ة ا�
!ر ا��%ري وا�$	�	ت ا���� ا��  �
�ش 
 A
و��ن $�	 ص ��� ذ�ك ھذا ا��
ر�ف �� ��د�ل ا��%رع ا��ور��	  ��� &رار ا��%ر�
	ت ا��(	ر

" و@و��	  و�
	��7 ھذه ا.�رار 2  �	ل �دو�3	 ��� �����  .ن ا���	�� ھ�	 ا�و@	�� �ن ا.�رار ا�

                                                           

�رض �ول 7را�م ��و�ث ا����� / �ر$ز اI�5م ا.�  /  رة اI�5م ا.� إدا/  ��0%	ر @	و  –أ%رف ���د ا.��ن   1
  

  ��م / ا.�0	ذة را�/ وھ�	K�0� �
�(	ل ��ت �وان ا�7زاءات ا���ر��� ��� ا�7را�م ا������ 2  ا�(	ون ا�7زا�ري/ 7	� 2
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 Aوأھم أدوا� ����  ا�ذي @د �ؤ3ر ��� ا�	0وع ا.ول ھو �	 ��07د 2  ا�ر@	�� ا5دار�� ��� ا�%	ط ا5�	2
5�	�2 إ�� ا���	$ل ا5دار�� ھو ظ	م ا��ر��ص ا��0�ق وظ	م درا�0 	� ���  .ا.3ر ا�

 �����	�أ�	 ا�وع ا�3	  وا�ذي ���	 2  ھذه ا�درا�0 �2و ا�
Iج ا����3ل 2  �7ر�م ا.2
	ل ا��	رة 
	����� �ر�$@	
  .و�


�	 $	ن أو �
و�	 �A أ%ط� @د ��و��ذا ا�Kرض �م إ!دار ���7 �ن ا�(وا�ن ا��  ��زم $ل %�ص ط
	ع �ن إ�د��?	� �����	�
�ن �ؤدي إ�� ا5�رار � ��	2  � 	�اث ��ك ا.�رار وا�
�ل ��� ا��د �

  .إ�دا�3	 و7�رھ	 وا��
و�ض ��	 2  �	�� �دو�3	

�ل $ل % ء ��د�د @	��� ا�(وا�ن @ 	إن �
	��7 �و�وع 7را�م ا����� 2  ا�(وا�ن ا��ور��	�� ��رض ���
���	�� ا����� و�	��	�  �7رم ا.2
	ل أو ا��!ر2	ت ا��  �%$ل  ��
  .ا��داءات ����	ا��

�� إ�� �د  ������ �ن ا�(	ون ا5ط	ر 2و�	�ر7وع إ�� �
ر�ف ا����� ا�وارد 2  ا��	دة  
7د �	!رھ	 ��%

رى أA �ن ا�����0ل ا�5	ط� �$ل �	!ر ا����� 2  درا�0 $�ذه،  ا.�ر ا�ذي ��رض ���	 ر!د 
�	 �ول ا��7ر�م وا�
(	ب 2  ھذا��
ط  ا�دارس 2$رة �ن �	  ا�(وا�د ا�
	�� ا��%�ر$� �  ���ا���دان ا�

  ،��
د ��م ��ط �A ھذه ا�درا�0 �ن !وص @	و��رھ	 ھذه ا�(وا�ن �	 ��0ر �	 �ن أف �!�
2
	ل �
 �����  .7را�م 


	��7 ھذا ا��و�وع و2ق � 	����  �ط���نو���A 2(د ار�=��	��!ص أو���	 ���ر0	� ا�(	و�� ا��	!� 
ا�3	   ����ف أواع ا�7را�م ا������ $�	 أورد��	 ھذه ا��ر0	� ا�(	و�� و�" ��	  2  ا��%ر�" ا��ور

���  .�!	�ص ا��7ر�م 2  ا���دان ا����   و2ق ا�!وص ا��ور��	

  أ�وا��� و ���ر��� ا������ ا�ط�ر ا���ر���:  ا��ط�ب ا	ول

د �(	�	 ��ر�$��	، 2	ن �%
ب �	!ر اطI@	 �ن أن ا�7را�م ھ  $ل ا.2
	ل ا��  ��ر��	 ا�(	ون و��د
���� �د2" إ�� ا��0	ؤل �ن ا5ط	ر ا��%ر�
  ا�ذي ��$م $ل �� 	��	 ا��
ر�ف ا�ذي �ر ��ا����� ا��  �
  2 	����ل ر!د ھذه ا�7را�م و��	و�� �!@ ،�����ھذه ا�
	!ر وا�ذي ��دد ا.2
	ل ا��  �%$ل 7را�م 

�0  .��7و�	ت ��7	

	ول 2  �02 Aأن و��� ��� 	�ا��(رة ا.و�� �ن ھذا ا��ط�ب ا5ط	ر ا��%ر�
  ��7را�م ا������ 2  �ور��	
��	 ھذه ���!ص ا��(رة ا�3	�� �ن ھذا ا��ط�ب ���	و�� �!�ف ����ف ا�7را�م ا������ ا��  �

�  .ا��ر0	

�  :�ا����� ��ر��ا�ط�ر ا���ر��� ��: ا���رة ا	و�


د ���" ا�!وص (!د �	5ط	ر ا��%ر�
  ا�(وا�د ا�و�� ا��  ��$م ����ف ا�
	!ر ا������ ، و	)�
�ن ا�(	ون ا5ط	ر ������، �و!�	  2ا�(	و�� ا��  ��$م ����ف �	!ر �
ر�ف ا����� ا�وارد 2  ا��	دة 

  
	 ��ن ا���ث 2  ھذا ا5ط	ر ا��%ر�و�� ��ز��	 ا.0	��0 ا��$	�ل وا?70	م ذ�ك أ	@ �إ�� �ر0	
��	 2  ا�(	ل دا��	 �ن دا�رة أ�م إ�� دا�رة أ�ص ���0�ر�ن @	�دة ا��	ص �(�د ا�
	م، ا��Iظ أ  �

�	 �ن @��ل إ�	�� $ل ص 2  �و�وع �
�ن إ�� ا�ص ا.$3ر ���" @وا�د �$	�ل ا�!وص ��2	 
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	رض ��!!	 �A 2  ذاك ا��و�وع أو ا�
!ر،وا�5	�� إ�� �ط��ق ا�
(و�� ا.%د ��7ب �	?ت ا��
��ن ا�!وص.  

 �� 	��2 �����  :و��و�	 ���3ل ھذا ا5ط	ر ا��%ر�
  ��7را�م ا�

  : ا����ھدات وا ���$��ت ا�دو��� ا������ ا���!ذة !� �ور������:أو 


	ھدات أو ا?��	@�	ت ا��!د@� أو ا��وا2ق ����	  �80ص ا��	دة ��� A�ن ا�د�0ور ا��ور��	  ��� ا

ط� ا�(وا�ن وذ�ك 2ور %رھ	، %ر�ط� أن �ط�ق ا�طرف ا�3	  ا��
	ھدة أو $ذ�ك، �0ط� أ��� �ن �0
�K  دا��	، د ا��د�ث �ن ا5ط	ر ا��%ر�
  ا����  ��و�وع �
�ن �� Aا?��	@��، وھو �	 �
  ا
�را�	ة ��درج ا�!وص، ا��دء �=�$	م ا?��	@�	ت وا��
	ھدات ا��  !	د@ت ����	 �ور��	�	 وأ@ر��	 

�وإن $	ن ��دان ا��7ر�م ���" �E@����� إ? أن أ�$	م . ل ا��طرق إ�� �	@  ا��دو	ت ا������دا���	 @
�ر 7زء �
�رھ	 7را�م ��� !	د@ت ����	 ا�دو�� ��
ا?��	@�	ت ا��  ����ن ا��زا�	ت و��" �!ر2	ت و �

�2
دم ��د�د ا�دو�� ��	 �(	�	 ��ددا ��� ��0وى �%ر�
�	 ا����  ? � 	���	 !�� ا��"�ن �ر0	� �.  

	��ر 7زءا �ن ا5ط	ر ا��%ر�
  ا����   3و���A 2	��وا�3ق ا�دو��� ا��  !	د@ت ����	 �ور��	�
و�
  :��(وا�د ا��  ��$م ا����� ��$ن ����!�	 ��2	 �� 

 38/2007ا��	@�� @�" ا5رھ	ب ا�ووي ا��!	دق ����	 ��و7ب ا.�ر ا�(	و  ر@م  -

 ��41/2007  ا��!	دق ����	 ��و7ب ا.�ر ا�(	و  ا��	@�� ��	�� ا��واد ا�وو -

�ون ��	ر�:  -� �
ا��!	دق  �1979و��و  3ا��	@�� ��ظ ا.واع ا���(�� �ن ا���وا	ت ا���و�%� ا��و@

 �1997و��و  12��	ر�:  ����14/97	 ��و7ب ا�(	ون ر@م 

ا��!	دق ����	  �1997و �ظر ا��0داث وإ�	ج و��ز�ن وا�0
�	ل ا.���0 ا�$���	��� و�د��رھ	 �و� -

 �1997و��و  12��	ر�:  15/97��و7ب ا�(	ون ر@م 

	&و�	" ا��	@��  - " �0 �
 .2  ا��	�	ن ���2002وع ا����  ا��و@

��	ر�:  - �
،  01/11/1999ا��	@�� ا���	2ظ� ��� ط�ور ا��	ء ا���	7رة 2  إ2ر�(�	 و�ط(� أورا�0	 ا��و@

2  7وب إ2ر�(�	 �
 .وأظن أ�	 �و@

��	@�� @�" ا.��	ل &�ر ا��%رو�� ا��و��7 �د ��I0 ا����I ا���ر�� ا��و@
� 2  رو�	 ��	ر�: ا -
وا��	@�� @�" ا.��	ل &�ر ا��%رو�� ا��و��7 �د ��I0 ا��!	ت ا�3	��� ا�(	��� 2   ،10/03/1988

�س ا��$	ن وا��	ر�:� �
 .ا�7رف ا�(	ري، ا��و@

30/05/2008��	ر�: " د��ن" 
��دة 2  ا��	@�� �ظر ا�ذ�	�ر ا�
(ود�� ا�� -. 

ظ��  -�� 	��	م �Iد�	�ط	@	ت ا���7ددة" إ�ر�	"ا �)�
 وا��	@���	 ا���

                                                           

ون �	م ا���ر أن ا�!وص ا�0ت ا.��رة 2  �ذ$رة �ول @	ون ا����� @د��	 ا�د$�ور ���د ا.��ن و�د �0دي �	ب �/ د 	@ �
�طIب ا�0� ا�را
	�3!	د@ت ����	 �ور��	

  



 
5 

�راز�ل ��	ر�: 	ا��	@�� ا.�م ا����دة ا5ط	ر�� �ول ا���Kرات ا��	��� ا��و@
� 2  ار�ودي 7 -�	�12�رو  
 �1993و��و  13	در ��	ر�: ا�! 028-93ا�(	ون ر@م ا��!	دق ����	 ��و7ب   �1992و�و 

-  �
(راض ا��و@?	��	�	ت ا���ر�� ا���ددة �%	ن ا��7	رة ا�دو��� .واع ا���وا	ت وا� �)�
ا?��	@�� ا���
�ون  �1973	رس  3�وا%طن 2  � �1979و�و  22أو ا��(د�� 

 �1985	رس  ���22	�� ط�(� ا.وزون ا���ر�� �وم  أ�2نا��	@��  -

�ر  ���16
�ق �	��واد اC$�� �ط�(� ا.وزون ا���رم �وم �رو�و$ول �و�N ا -���01987 

��!وص ا��0	�ر ا�	��7 �ن ا���وث 7راء ا���رو@	ت  - ��ا��
	ھدة ا�دو��� �ول ا��0ؤو��� ا��د
1969و�2�ر  29ا���ر�� 2  �رو$0ل ��	ر�:  

2  �دن - �
 1996 ا��
	ھدة ا�دو��� �ول ا�و@	�� �ن ا���وث �ن 7راء ا��0ن ا��و@

  ا��%رع ا��ور��	  �$ل ھذه ا��ر0	� �ن ا.دوات ا�(	و�� ا�دو��� ���	�� ا����� ��%$ل د?�� �إن �
����	
  .@	ط
� ��� @رار �ور��	�	 ا��	0م @�	��	 �	�دور ا��وط ��	 $	�I 2  ��	�� ا����� ا�

 :و ا����� ����ر�م ا�����ا��وا��ن ا	'�'�� أ: &����

$� ��ذه ا�(وا�ن أ�	 ��3ل ا�(وا�د ا�
	�� ���7ر�م ا����  ?��داد أ�$	��	 ��� $	�2 ا���	د�ن ا���0 ا��%�ر
�����ظ�م �!ر �
�ن �ن ا�
	!ر ا��� 	�  .ا������ �2I	 ��(وا�ن ا����!!� ا��  ���ص $ل �

� ا5رھ	ب و$ذا @	ون وھذه ا�(وا�ن ھ  @	ون ا�
(و�	ت ا��ور��	  وا�(	ون ا5ط	ر ������ و@	ون �$	�2
���	  .ا75راءات ا�7

 83 -�2162و ا�(	ون ا�����ن 2  ا.�ر ا�(	ون ر@م  : !�,+وص $��ون ا���و��ت ا��ور����� -1
وا�ذي ��3ل ا�(وا�د ا�
	�� ���7ر�م وا�
(	ب ، �2و ا�(	ون ا�ذي و�"  �1983و��و  9ا�!	در ��	ر�: 

	)
ب ��� �راب ا���7ور�� ا���I05 ا��ور��	�� و$ذا ��د�د ا�(وا�د ا�
	�� ا��  ��$م ا��7ر�م وا�
	��	�ون ا�7	�  وا�ذي . ����ف أواع ا�7را�م و �!��	��	 و��د�دھ	 �(و	)�	��ر �A �	دة 
وھو �	 �

A�2 ا.%د ا�واردة �� . ���ل إ��A ����ف ا�(وا�ن ا������ ا����!!� ��!وص �ط��ق ا�
(و

ا���
�ق  �2000و��و  26ا�!	در ��	ر�:  �2045/200و ا�(	ون ر@م  ���و�,+وص ا����ون ا�ط�ر ��� -2

ون ا5ط	ر ������ ا�ذي ��دف �0ب �	 7	ء 2  ا��	دة ا.و�� �A إ�� و�" ا���	دئ ا�
	�� ا��  	)�	�
�7ب أن �ر�$ز ����	 ا��0	�0 ا�وط�� 2  �7	ل ��	�� ا����� و�$ون $ذ�ك أداة ���و�2ق ��ن �رورات 


ر�ف ا����� ��� ا��و ا�ذي .��ط��	ت ���� ا@�!	د�� وا��7	��� ��0د���ا����� و� ��و�ددت �	د�A ا�3	
A 2  ا��(د��	�� 	0�ق �.  

و@د ا%��ل ھذا ا�(	ون ��� ���0 أ�واب �!ص ا��	ب ا.ول ��	 ��P$	م ا�
	�� ا��  �ر$زت �ول 
�ن ��	�� ا����� و�!ص ا��	ب ا�3	  �(وا�د ا��
ر�ف وا���	دئ ا.0	��0 ا��  �%$ل ا.ھداف ا���و�	ة 

�A ا�3	�ث ���	�� 	����0ر ا��0	�0 ا�وط�� 2  �7	ل ا����� �ن ��ث ھ��	ت ا����0ر وآ��	�A و�!ص 

�� 0واء �
�(ت �	�7و أو ا��ر أو ا���ر و�!ص ا��	ب ا�را�" ��$	��2 أ�رار ��ا��وارد وا��!	در ا�ط
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�ل أن ���ص و����ف �دھورات ا����� ��ث ���ن ا�@ A�!و�  ���(وا�د ا�
	�� ا��  ��$م ا��رر ا�
5�	�2 إ�� ا�7را�م و�(و�	��	 ا�(وا�د ا�
	�� ��!و!�� 	�ا��	ب ا��	�س �	.�$	م ا�7زا��� ا��  �	و�ت 

�����
� ا��  .ا��0طرة ا75را��� 2  ��دان ا���	

ا�ذي ��K   �21/07/2010	ر�: ا�!	در � �2035/2010و ا�(	ون ر@م :  أ�� $��ون �.�!-� ا�رھ�ب -3

ا�ذي ( ا���
�ق ��$	��2 ا5رھ	ب �2005و��و  26ا�!	در ��	ر�:  047/2005و��ل ��ل ا�(	ون ر@م 

A�2 ر 2  ا�7ر�دة ا�ر���0 �$  �درج%�7ر��� )��ظر �
د��A ا� 	!	� 	، �2ذا ا�(	ون وان $	ن @	و

� ھذه ا�7ر��� ا��  ��%ر و0	�ل ار���� �$ن ط�
� A�2 �	�  ا�%	ط ا��%ري 7
�ت �	2  $ 	��	$


� ا!/ %	�I �����ف ا���	د�ن ا������ و? &را�� 2  ذ�ك ��(	ط" 7زء �ن أھداA2 �" أھداف ���	�	 أو 
ا�(	ون ا5ط	ر �	!� ��	ن ا�ن ا.%�	ص وا�����$	ت وا��!	�/ ا���و�� ��وطن ا��  �%$ل ا��!	�/ 

  .ا������ إ�دى أو�و�	��	

ا�ر�ل  17��	ر�:  036/2007ا�!	در �	.�ر ا�(	و  ر@م  ص $��ون ا��راءات ا�������و�,+و -4

�	 وا����!!�  2007� ��	
، 2	ن دوره 2  ا�7را�م ا������ ? ���� ��� دارس 2$ل ا�(وا�ن ا������ ا�


	ت وا���(�(	ت 2  ا�7را�م ا������ و$ذا ا���	$�	ت وا�����ذ، �2و ���ل إ�� @وا�ده ��!وص ا���	
 �
��%$ل، �" ا��!و!�	ت ا��0طر�� ��7را�م ا������ ا�واردة 2  ا�(وا�ن ا������، �0طرة ��ر�ك و��	

  . ا�د�وى ا�
�و��� ا������ وا��$م ��2	

  :ا��وا��ن ا������ ا���,++�: &��&�

!را ����	 أو أ$3ر �ن ا�
	!ر ا�� 	������ وھ  (!د ��	 ��7و�� ا��دو	ت ا��  �ظم $ل وا�دة �

ل �زا�د ا�%	ط	ت ا��%ر�� ا���رة ������، و��و�	 ��$ن أن ذ$ر ��
ددة و��و�� و2  �زا�د ���0ر ��

 :�ن ھذه ا�!وص

وا�ذي 7	ء 2   ���ن �دو� ا��	ءا�� 22005�را�ر  02!	در ��	ر�: ا� 030 – 2005(	ون ر@م ا� -

 Aد�	دف  ا.و����� A3�0	ء ��	ه ا���ر��د�د ا�ظ	م ا�(	و  ���� إ��ا	�، 	ه ا�(	ر�� وا�0ط��� وا�7و��2 
 �����ن �7دده ���	ن ��� 	����ث ��" ھذا ا�(	ون ا���	دئ ا�
	�� وا�(وا�د ا��  ��$م ���0ر ا��	ء 

  .ا��	7	ت ا���	��� و$ذا ��	��A �ن ا���وث

2  ����ن �دو� ا����� ا� �2004و��و  13!	در ��	ر�: ا� 024 – 2004(	ون ر@م ا� - ����وا

�K  ��ور��	�	 وا�ذي 7	ء �	�!�� ا���وا��  ا.%ط��ظم  أن��د�د ا�(وا�د ا��  � �)�
 وا5�	جا���
  .ا���وا  وا�!�� ا�
�و��� ا���طر��

 K��003/75  و��ل ��ل ا�(	ون ر@م ا�ذي  �1997	�ر  20!	در ��	ر�: ا� 006 – 97ا�(	ون ر@م  -
وا�ذي 7	ء .ا���وا	ت ا��ر�� وا�!�د ا��ري 2  �ور��	�	 �ن �دو� ���0را���� 1975ا�ر�ل  15��	ر�: 

��ن ا���	2ظ� ����	 �ن � 	���و�" ا�(وا�د ا��  ��$م ���0ر ا���وا	ت ا��ر�� وا��د �ن !�دھ	 
  .ا?(راض و��(�ق ا��0رار ا��وازن ا����  �د�� ���	�ر وا���0(�ل

، وا�ذي و�" ا�����ن �دو� ا�$�ر�	ء �2001	�ر  25ا�!	در ��	ر�:  19 – 2001ا�(	ون ر@م  -

��I0وا�د ا.�ن وا�)���ن ا����� ا���0دا�� دون اI�5ل � 	��  .ا�(وا�د ا��  ��$م ���0ر ا�$�ر�	ء 
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��7ر�م د� 1989 أ$�و�ر 15!	در ��	ر�:  89 – 146ا�(	و  ر@م  ا.�ر -  � وإ�داع(ل ول و�(
	�ا��ور��	�� و��د�د  ا����I05	ت ا�وو�� ��� ا��داد �راب ا���7ور�� ا��	�	ت ا�!	��� ا�0	�� وا�

وا�ذي $رس ا��ظر ا��ط�ق �د�ول ھذه ا��	�	ت ا�0	�� وا�وو�� إ�� .ا�
(و�	ت ا���ر��� ��� ذ�ك
 �� إ�	�7	 ��� ا��راب ا�وط	$�Q� I!أ A2دم ا��را� "� 	�  �ور��	

، وا�ذي ���ن �دو� ا�ط�ران ا��د ا�� 22011�را�ر  27 !	در ��	ر�:ا� 020 – 2011(	ون ر@م ا� -

  2 �������!وص ا?��داءات ا������ 2  �7	ل ا�ط�ران إ�� ا�(وا�د ا�
	�� ��P$	م ا� A�	$ل أ����
  .ا�(	ون ا5ط	ر

7	ء 2   ا�����ن �دو� ا�و@	�� وا���I0 ا�!��� وا�ذي ��دف �0ب �	 042 – 2010ا�(	ون ر@م  -
2  %�� �7	?ت ا�%	ط ا��%ري  ��	�� و�ر@�� ا�!�� ا�
�و��� إ�� ا.و���ن �	د�A  �رةا.�ا��(رة 

����  .و�ذ�ك �2و �ظم @وا�د ا�!�� وا�ظ	�2 و��	ر�� ا��	�	ت 2  ����ف ا��7	?ت ا��  ��م ا�


�ق �	��ظ�رة ا�وط�� ��وض آر$�نا�� �2000	�ر  19!	در ��	ر�: ا� 024 – 2000(	ون ر@م ا� -� ،

وا�ذي 7	ء ���" ا�(وا�د ا���	��� ا��	!� �	��ظ�رة و�	 �ز�ر �A �ن �(درات ����� و�وع أ��و�و7 ، 
��ث �م �$��  ا��%رع �	�(وا�د ا���	��� ا��و7ودة 2  ا��دو	ت ا����!!� ا��  ���  $ل �!ر �ن 

	�  .��ظ�رة�	!ر �(درات ھذه ا��ظ�رة ��� �دة  �ل 7	ء ھذا ا�ص ���" @وا�د ��	��� �	!� 

، وا�ذي ��3ل ا�����ن �ظ	م ا���ر�� ا��7	ر�� �1995	�ر  31��	ر�: ا�!	در  009 – 95ا�(	ون ر@م  -

��ر�	 او ر�	�� أو  I)ا�%ر�
� ا�
	�� ا��  ��$م ا�%	ط 2  ا���ر 0واء $	ن ھذا ا�%	ط !�دا أو 
ا�د ا�
	�� ا��  ��$��	 ��	 2  ذا�ك �0	��، 2$ل ا�%	ط	ت ا��  ��م 2  ا���ر 7	ء ھذا ا�(	ون ��$ون ا�(و

 .���0ر ا���	ة ا��و��� ��� ��ن ا��0ن

، وا�ذي ����ن �دو� ا���رو@	ت ا��	م �2010و��و  20ا�!	در ��	ر�:  033 – 2010ا�(	ون ر@م  -

 	���ن ��(�ق ا.&راض ا?@�!	د�� �� 	����ن ا�(وا�د ا�
	�� ا��  ��$م ���0ر ا���رو@	ت ا��	م �
���� �" �را�	�	�  ة @وا�د ��	�� 

7	ء �و�" ا���
�ق �	�ط	@� ا�ذر�� وا�ذي  �2010	�ر  20!	در ��	ر�: ا� 009 – 2010(	ون ر@م ا� -

��	ن ا��=$د  "� ���
	�	ت ا�وو�� ��	 ��دم ا��%E� "2	�ن ا���	�� ا��
	�� @وا�د ���0ر ا?��0دام ا�

	�	ت��� ا��0 ا3C	ر �نا���0(�ل  وأ�7	لا��	�رة  ��7P	ل%E�  وو��ظ	م ر@	�  ��� ا�%	ط  وإ@	��ا�
  .ا�ووي

�ر  18ا�!	در ��	ر�:  055 – 2007ا�(	ون ر@م  -��� – K��97  و��ل ��ل ا�(	ون ر@م ا�ذي  02007
�	ت �1997	�ر  20ا�!	در ��	ر�:  007	Kا� �، وا�ذي 7	ء ���" ا�(وا�د ا�
	�� ا��  ا�����ن �دو

 �	��وي و$ذا ا�����	ت ��	 ��دم ا����� ا���0دا�� و���ن ا��0رار ا��وازن ا����   ���  ا�Kط	ء ا�	Kا�  

�	�	ت ا���
 �2000و��و  26!	در ��	ر�: ا� 042/2000(	ون ر@م ا� -وا�ذي و�" ا�(وا�د �ق ���	�� ا�

�� ���	��� وا�ر@	
�ق �	�!�� ا��� 	��2 �!	� ���	��	�	ت وا���7	ت ا���	 و��� �وز�" ا�
	�� ���	�� ا�
	���	��� و��	ر�� ا��واد ا��	رة   .ا��واد ا�
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 K��2008  و��ل ��ل ا�(	ون ر@م ا�ذي  22012�را�ر  22!	در ��	ر�: ا� 014 – 2012ا�(	ون ر@م  -
�و�و  23!	در ��	ر�:  013 – 99ا��
دل ��(	ون ر@م   2008ا�ر�ل  27ا�!	در ��	ر�:  011 –

ون ر@م ��ن ا��دو� ا��
دا��� 1999	)�	�ا�ر�ل  7ا�!	در ��	ر�:  026 – 2009��، وا��
دل 

��ث وا��(�ب أو اIK�0ل 2009�	�، وا�ذي ��" ا�(وا�د ا��  ��$م ا�%	ط ا��
د  0واء �
�ق ا.�ر 

 �������	ن �را�	ة ا�(وا�د ا� "� ��    ا�3روات ا�وط�� ا��
د


ض  2007�ر�ل ا 09!	در ��	ر�:  022 – 2007ا�(	و  ر@م  ا.�ر -�ا�(	ون ر@م  أ�$	م�
دل و�$�ل 

د ا�(وا�د �د�ا�����ن @	ون ا�!�د ا���ري وا�ذي  �2000	�ر  24ا�!	در ��	ر�:  2000 – 025

 ��
� ��(وا�ن ا��ور��	�
� ا�وا0" ��!�د ا�ذي �دد�A ا��ط�(� ��� ا�!�د ا���ري �	���	ه ا��	��	�
A $ل  �A )7د�دة(4 ة�	دا�=�ا�(�ل �=ي طر�(� $	ت  أوا?��0راج  أو��	و�� ا!ط�	د  أو ا!ط�	د �����

واعP�  دي	
، 0واء $	ن ھذا ا�!�د �P&راض ���	��	 ا.&�ب أوا���و�و��7 ا��  �%$ل ا��	ء ا�و0ط ا�
  .ا��7	ر�� أو ا�ر�	��� أو ا�����3 أو أ�� أ&راض أ�رى

%R ھ��� �د�� ��ر ا�0ا�ذي  041 – 2013(	ون ر@م ا� -���، ا�ذي �%= ھ��� �
� وا�ل ا��ور��	

A�	ر�� ا��  @د �ط%����	�� ا�0	�ل ا��ور��	  �ن ا?��داءات ا�.  


�	ل  ا.0	0 ن ا�ظ	م ���ا�� 2011و�2�ر  17!	در ��	ر�: ا� 049 – 2011(	ون ر@م ا� -�ا��	ص 

�	ت وا�(ص	Kه وا�	ل !�� ر!د ا�7را�ا���	�
م ا������ وا��د�ل 5(	ذ ، وا�ذي ��ول ھذه ا���� �ن ا�
�����
� �ر�$�  ا���	��	ت ا��  .ا����� و��	

 ���	�� ا��راث ا�3(	2  ا���0وس �2005و��و  25!	در ��	ر�:  046 – 2005(	ون ر@م ا� -

  ا�����ن �دو� ا�
�ران �2008	رس  17ا�!	در ��	ر�:  2008 – 07ا�(	ون ر@م  -

  :���ا��را'�م وا��ظم ا��ط��: را���

0 	�$ �������3ل ا�ظم ا��ط��(�� �����ف ا�(وا�ن ا������ ا.ف رى ��ن ا��د�ث �ن �!	�ص ا�7را�م ا�
طوي ���A �ن �7ر�م أ2
	ل 2و�ت ��	 ھذه � 	��  ���ذ$رھ	 @وا�د �%ر�
�� إ�	��2 2  ا��7	ل ا�

  . ا�(وا�ن �7ر���	


�ق ��ظر  �2012و�و  21!	در ��	ر�: ا� ��2012/157ر0وم ر@م و�ن ا.���3 ا���� ��� ذ�ك ��

 .ا����0I$�� ا��ر� وا.&��� ا.$�	سا��0راد و!	�� و�0و�ق وا��0دام 

  أ�واع ا��را�م ا������: ا���رة ا�&����

!وص �	�� وأ�رى �	!� �د�دة  ���)�� ����$�	 (7رم ا��%رع ا��ور��	  ا�
د�د �ن ا?��	$	ت ا�
�)�ا��(رة ���" ��ك ا�7را�م ا������ $�	 ھ  2  ھذه ا�!وص ا�وط�� ، ��	ول ھذه )رأ�	 2  ا��(رة ا�0	

 ����!ر ا�� �
���" ��	و�� 2رزھ	 أو �!���	 �0ب ا�5$	ن إ�� 7	�	ت و7/ و��	��	ت و�0ب ط
��	���	�  
  .ا��

  :ا������ت ا������: أو 
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7د  : ھ	 ���ر@� 2  �دة @وا�نإن ا�7را�م ا������ ا��  �=�ذ و!ف ا�7	�	ت 2  ا�(	ون ا��ور��	
ون �$	��2 ا5رھ	ب، @	ون ��ر�م د�ول ا��	�	ت ا�0	�� وا��واد ا�وو��، و@	ون 	@ ، �	ا�(	ون ا�7

  ..ا�ط	@� ا�ذر��

�ل )� ? 	�و�ن أھم �	 ���ز ا�7	�	ت ا������، وا�ذي ا�0و7ب �	و��	 ��!�� �ن ا�7/ وا���	��	ت، أ
�2
ظم ا�7	�	ت �ط	ل ا����	ت ا��3I3 دون ����ز، و��� ا��%رع 2  ا���وع ���(�0م �0ب وع  ،����ا�

�رة 2  ا�7	�� ھ  
�	2  �7	�	ت �م �
ط أھ��� ������ز ��ن ا�و0ط ا��	�  أو ا�7وي أو ا.ر�� A�!و

�د و�طورة ا����7 ا�7ر��� ��� ��	ة ا50	ن�	��Kض ا�ظر �ن ا�ط	�" ا����  �� دا��	  A�	$���� ك و�

  .ا�����$	ت

  :�����ت ا�-رق وا��دم: أ

���زھ	 ھو أ�	 �(وم ��� �و2ر �!ر ا�
�د أي  ھذه ا�7	�	ت 7ر��	 و�	@ب ����	 @	ون ا�
(و�	ت و�	
�و2ر أن �$ون إ%
	ل ا�	ر أو ا��دم وا@" ���  ?�$�  ��2	 ا�
�د و�ده �ل ��زمو أ�	 7را�م ��د�� 


دة ��0$ن او (ل ا.%�	ص� أن �$ون �0$و� أو����$	ت ���Kر و  

  �����ت إ���ل ا���ر !� ا�����.�ت  -1

�و��و  9ا�!	در ��	ر�:  83-�162ن ا.�ر ا�(	و  ر@م  �410ن ا��	دة  7إ��  �1	و���	 ا��(رات �ن 


	 ��طورة ا�و@	�" �ن ا�5دام  1983�� 	��	�ا�����ن ا�(	ون ا�7	�  ا��ور��	 ،��ث �در7ت �(و

� ����ر�ق ا���
�د ا��ؤدي إ�� ا�و2	ة إ�� ا.%K	ل ا�%	@� ا��ؤ�دة 3م ا.%K	ل ا�%	@� ا��ؤ@�� 3م $=@�0 �(و

(و�	ت ھذه ا�7را�م� ��	ره ا��د ا.د��	�  .ا�70ن 

  :�����ت ا��دم -2

411!ت ا��	دة   A�ط�ق ا�
(و�� ذا��	 �0ب ا���!�ل ا�وارد 2  �ن ا�(	ون ا�7	�  ا��ور��	  ��� أ

���� $ل �ن ��دم ��دا ��	ن أو �0	$ن أو 0دودا أو طر@	 أو �وا�ر أو ) 410أي ا��	دة (  (�ا��	دة ا�0	


�	 أو 07ورا أو $$0	 ���ر�� أو @ط	رات أو �0	رات �ن أي وع أو ��	زن أو ور%	ت أو �وا 	�0
أو ��	ول �د�د�� أو طر@	 �	�� أو �	!�، و��� ا�
�وم أ�� أ%�	ء �(و�� �ن أي وع $	ن $��	 أو 7ز��	 

  .ذ�ك �وا0ط� �Kم أو أ�� �	دة ���7رة

�� إ7را��� ��� ا�طرق ا�
	�� أو ا��	!��
	@ب ��� و�" ا����7رات � A  .و!ت 2(ر��	 ا�3	�� ��� أ


	ل ا�	ر �ن ا�5دام إ�� %Q� �)�
�س �درج ا�
(و�	ت ا���� "�وھو �	 �
  أن أ2
	ل ا��دم ھذه ��
0	ن �ن �د�A و@��A أو ا.%K	ل ا�%	@� ا��ؤ�دة 3م اE� 	�2��0دا? 	
���ؤ@�� 3م ا�70ن �0ب ا��	?ت و�

A�	$�����  .�7رد 7ر�A أو ا5�رار 

  :ا������ت ا�رھ����: ب

إن ا�7را�م ا5رھ	��� ھ  7را�م ��� در�7 �ن ا��طورة أ�	ط�	 ا��%رع ا�وط  ��� &رار ا��ظو�� 
�ل ا��!	��� و? ا��(	دما�دو��� �=ھ��� �	!� �ن ��ث ا��7ر�م و ا75ر)� ?  	�=�  . اءات و����ز 
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�	( ا�7را�م ا������ ا��  �و!ف �	5رھ	���و=%�و  �4!ر��	 ا��	د�	ن  )وا��  ? ��(	دم ا�د�وى ا�
�و��� 

ا�ذي ��K  و��ل ��ل ا�(	ون ر@م  �2010و��و  21ا�!	در ��	ر�:  �2010/035ن ا�(	ون ر@م  5

 9و 8	 ا��	د�	ن (و�	��و�ددت �ا���
�ق ��$	��2 ا5رھ	ب  �2005و��و  26 ا�!	در ��	ر�: 2005/047
�ت ا�و@	�" ا��   17و$ذا ا��	دة  �ن �س ا�(	ون�A وا��  �(ر إ�$	�� أن ���ذ �(و�� ا�5دام إذا 0�

  .ار�$�ت ، @�ل %�ص أو أ$3ر

ا���و�و��7 أو ا�$���	��� و$ذا  $ل %	ط ��
�ق �	.���0 ا�وو�� أو�ن ھذا ا�(	ون  4(د 7ر�ت ا��	دة 2

" أو ��	زة أو ا@�	ء أو (ل أو �و�2ر  أ���0 ا�د�	ر ا�%	�ل! ���!�	 ��� أA �%$ل 7ر��� إرھ	�
أ���0 وو�� أو $���	��� أو ��و�و��7 ، أو ا��0دام ا.���0 ا�وو�� أو ا���و�و��7 أو ا�$���	��� ، و$ذ�ك 

�� �ر�$ب  8!ت ا��	دة  و. �	ر ا�%	�لا���ث وا��طو�ر 2  �7	ل أ���0 ا�د@	
�ن �س ا�(	ون ��� �

أو@�� �"  20.000.000إ��  010.000.000� و&را�� �ن  020� إ��  15ھذا ا��
ل �	�70ن �ن 

���	  .إ�$	�� �ط��ق �(و�� أ%د ��ن ا�
(و�	ت ا��!وص ����	 2  ا��دو� ا�7


� أ2
	ل ا 5أ�	 ا��	دة �
	@ب ����	 ا��	دة 2(د 7ر�ت �دورھ	 أر� ����	�70ن �ن  ��9�ر��	 7را�م إرھ	

أو@��  �" إ�$	�� �ط��ق  30.000.000أو@�� إ��  020.000.000� و�Kرا�� �ن  030� إ��  20

  :�(و�� أ%د ��ن ا�
(و�	ت ا��!وص ����	 2  ا��دو� ا�7	���، وھذه ا.2
	ل ھ 

- ��� ا������ أو ���7زات أو �%Sت ا��د��ر أو ا��: ا������ �د��ر و ��ر�ب ا���ر�ب ا�%	�ل ��
�� ����� أو ظ	م (ل أو ��$�� �	��� أو ا@�!	د�� أو ا��7	���، أو ا��0�ب ا��(!ود 2  �2�	ن !
��و��� أو �!و!��، ��دف �
ر�ض أرواح �%ر�� ���طر أو �5داث �0	�ر ا@�!	د�� أو إ�Iف 

�ر �
�	د�
�. 


ر�ض ��	ة ا50	ن ���طر ا��0�ب 2  ا�%	ر �واد �ط� -� 	� رة �ن %=

ا��0�ب 2  ا�طراب أو ا(ط	ع إ�دادات ا��	ء أو ا�$�ر�	ء أو ا���رو@	ت أو ا?�!	?ت ا���$�0  -

�� ا.0	��0 أو ا��د�� ا�
�و���، �Kرض �
ر�ض ا���	ة ا��%ر�� ��وا��0I$�� أو &�رھ	 �ن ا��وارد ا�ط

 ���طر

2  ا.رض أو 2  ا���	ه ��	 2  ذ�ك ا���	ه ا5@�����، ���ث  ا�(�	م ��0ر�ب �	دة، 2  ا�7و أو -
 
��
رض ���طر !�� ا50	ن أو ا���وان أو �ؤ3ر �0�	 ��� ا�و0ط ا�ط�..  

  :ا������ت ا������� ��������ت ا�+����� ا�'��� وا������ت ذات ا����ع: ج

وو�� �ر ��3I3 �را�ل إن �و�وع �7ر�م ا��
	�ل 2  ا��	�	ت ا�!	��� ا�0	�� وا��	�	ت ا�
 15ا�!	در ��	ر�:  89 – 146أ0	��0 ��ث أن أول ص �ور��	  �7ر��	 ھو ا.�ر ا�(	و  ر@م 

ا�ذي 7	ء �7ر�	 �د�ول ا��	�	ت ا�!	��� ا�0	�� وا��	�	ت ا�وو�� ���راب ا�وط   1989أ$�و�ر 

�رھ	 7	�	ت أ�ف �(و�� ��$ن ���0ط�	�

A ھ  ا.%K	ل ا�%	@� ا��ؤ�دة ��� 2	���	 و ا����	 و�� R�
 ��	$�Q��و7ود ھذه ا��واد ��� ا��راب ا�وط  أو  I!رف أ�
�ذ�ك ? �  و$=ن ا��%رع ا��ور��	

   .إ�	�7	 ��� ا��راب ا�وط
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 �ا�ذي 0	ر ��� �س ا��U �ن ��ث �7ر�م  32000م 7	ءت �ر��� ا�(	ون ا5ط	ر ������ ا�!	در 0

	 �ر��ط �ذ�ك �ن ����	ت ا��0راد و��" و��ور و (ل و��ز�ن وإ�داع، �$ن �ن ��ث إد�	ل ھذه ا��واد و�

A(ا�
(و�	ت أ7رى �
د�I ط���	 ھو ا�ص ��� �(و�� ا��	�ل 2(ط � R�	دل ) دون ا������	�70ن ا��ؤ�د 


(و�� ا�5دام 2  ا��	�� ا��  ��0و7�A، وأ�	ف �(و�� 7د��دة ��� ا.��	ل ا�%	@� ا��ؤ�دة �" ا?���	ظ 
7ر��� 7د�دة ���(� ��	 �0	ھ	 ا��0	ھم 2  ا�7ر��� �ن طر�ق ا���	ون ��$م وظ���A ا��  ��(�د 2  

�	�70ن �ن  A�04وات و&را�� �ن  10إ��  5ا����0ر أو ا�ر@	�� أو ا��را�0 2  �7	ل ھذا ا�%	ط و�	@ 
  .���ون أو@�� 60إ�� 

	 أن$�� 	��
د ذ�ك، 7	ءت �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� �A��0 �7	ل %ر�  7د�د ���
	�ل 2  ھذه ا��واد ا��   
0
� ���(�ق ��7و�� �ن ا.ھداف � A
�	 �ط�(	، ��ث !ت ا��	دة ا.و�� �ن ھذا ا�(	ون ��� ا$	ن �
 AA أ� ��7د أو��	 ھو ا���$�ن �ن ا?��0دا�	ت ا����دة ��!	در ا%5
	�	ت ا�وو�� وأ�	2ت ا��	دة ا�3	


	�	ت ا�وو�� �	!� ا5�	ج وا��
رض �ط�ق ��� $	�2 ا%E� رض
%ط� ا��  �(��  ا��.
وا?�0
�	ل وا?��0راد وا��!د�ر وا�(ل و ا���ز�ن وا����0ر أو أي %	ط آ�ر ��دد �ن طرف ا��0ط� 

�	�(ول إ�K�� A $	�2 ا.�$	م ا�0	�(�  60و7	ءت ا��	دة . 6ا��ظ���� $�	 ھو ��دد 2  ا��	دة  A�

  .��ذا ا�(	ون   وا���	���

" ��� د�ول ھذه ��  
د أن $	ن ا�(	ون ا��ور��	� A	 إ�� ���7 ��	دھ	 أ�$ل ھذه ا.�$	م �ؤدي 
ا��واد إ�� �ور��	�	 دون أن ���/ أ�� ا3�0	ءات، 7	ء ھذا ا�(	ون ا.��ر ��ظم ا�%	ط ا�%ر�  2  ھذا 

A� ���	ت ا���	��ذ�ك $ل ا��ر�� 	�K�� ل	ا��7 .�	��	�  2$ل ا.�$	م ا���
	ر�� �" ھذا ا�(	ون �ن و
	��@	� 	���ر ?&�� و��(� 0	ر�� ا���
ول ��ك ا.�$	م ا��  �م �=ت ا�(	ون ا�7د�د �
� �)�  .ا�(وا�ن ا�0	

�55�(� أن %�ر إ�� أن ا��	دة   ���	�ن �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� ھذه $ر0ت ��دأ أو�و�� �ط��ق ا.�$	م ا�7

	��� �)�
�� ا����� وإط	ر ا���	ة ��� ا�
(و�	ت ا��(ررة ��ذا ا�(	ون، وھو �	 �
  ا���0ك �$ل ا���
2
	ل أ�	د ھذا ا�(	ون �ظ�م �7ر���	. ����  .ا�
(و�	ت ا.%د ا��  أ@رھ	 @	ون ا�

إ�� ا@�!	ر �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� ��� ا��7ر�م ��!وص ا��واد ذات  -أ��	 –$�	 �7در ا5%	رة 
��واد ا�وو�� و&�رھ	 �ن ا��!	در ذات ا%5
	ع دون ا��	�	ت ا�!	��� ا�0	�� ا��  ��(� ا%5
	ع أي ا

  .ا.�$	م ا�0	�(� 0	ر�� 2  �(�	

و$�	 0رى، 2  ا��د�ث �ن ا�7/، Q2ن �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� 7�ت ����ف ا.2
	ل ا��  7ر�ت 
��!وص ا��	دة  A	��3�0	ء �	 0�ق 	�ص ا����  ��� أ�$	��	ا��  �
ط  ا.و�و�� � 55�.  

�	�	ت ا�0	�� وا�ط	@� ا%5
	��� ھ  $�	 �� �	� �)�
  :و�ن �Iل �	 0�ق، Q2ن ا�7	�	ت ا������ ا���

7	�� ا�(�	م �$ل %	ط ��
�ق �	��0راد و��" و��ور و (ل وإ�داع و��ز�ن ا��	�	ت ا�!	��� ا�0	�� أو  -1
�ن ا�(	ون ا5ط	ر و�	@���	 ا��	دة  �68 �7ر���	 ا��	دة ذات ا%5
	ع ا�(	د�� �ن ا��	رج، ا��  !ت ��

�ت 2  @�ل  �93ن �س ا�(	ون �	�70ن ا��ؤ�د، ور2
ت ا��	دة  92�A �(و���	 إ�� ا�5دام ��� �0�

 .أرواح �%ر��
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7	�� ا��0	ھ�� 2  ھذه ا�7ر��� ا�0	�(� �ن طر�ق ا���	ون ��$م ا�وظ��� ا��  ��(�د 2  ا����0ر أو  -2
���	�70ن ��دة ��راوح �	 ��ن  �92ن ا��	دة  2أو ا��را�0 2  �7	ل ھذا ا�%	ط وا��  �	@���	 ا��(رة ا�ر@	

 .���ون أو@�� ��I�60ن و 04وات و&را�� ��راوح �	��ن  10ا�� 5

�س  �2" ا5%	رة إ�� أن ا����	�R 2  ھذه ا�7ر��� ا�ذي $	ت ا��	دة  A��� ق��ن ا.�ر ا�(	و  �ط

ل ا�ر��0  أ&���A أ�$	م ا�(	ون ا5ط	ر $�	 أ&���A �دو� ا�ط	@� ا�ذر��، �2ل ��(� �$م ا��	دة �(و�� ا��	�
2  �رھ	 ��K	ة وط�ق ���A ا�(وا�د ا�
	�� ���%	ر$�؟ �ن ا.�ر ا�(	و�
  .!	��	 A)�  2 أم 

/ أي ظرف ��� 3و�س ا��0	ؤل ��(� واردا، �ل أ$3ر و7	ھ�، ��!وص ا��	دة � "ف ��7	ة ا��  ��

ا��  !ت  5ا��  ��زم ��Q	دة �!د�ر ا��واد ا�0	�� ��� �(��م، وا��	دة  24  ھذه ا�7را�م، وا��	دة 

  .��� �!	درة ����$	��م

��A إ�� أن �(و�� ا�70ن ا��ؤ�د ا��  ��ت ��ل �(و�� ا.%K	ل ا�%	@� ا��ؤ�دة ��و7ب @	ون �(� ا���
�" ا��ور��	  �2  ��0ت �ن ا�
(و�	ت ا�7	��� ا���ددة 2  ا5ط	ر ������ ھ  �(و�� د���� ��� ا��%ر

��	
  .ا�(وا�د ا�

  )ا���6 وا��,����ت( ا��را�م ا������ �5ر ا�������: ����&

 ��	�Eو� 	����إن �!ر و�!�ف ا�7را�م ا������ أ�ر ��س �	���ن ��
دد ا�!وص ا�(	و�� ا��  �
  .�ر ا�ذي �7
ل ھذه ا�7را�م 2  �زا�د ���0را��%ر�
�� ���7ر�م ا����  إ�� ا��ظ�م ا.

���� إ�� و��ن �ن ا�7را�م �� 	
ر�ف ا�ذي أورده �%ر���� 	�	 أن (0م ا�7را�م ا������ ا�0!�	و�" ذ�ك ��$
0	ن 2  ا��0دا�3	 E� ا��  ? د�ل ��
��ا���	را ���ل ا�7ر���، ھ  ا�7را�م ا�واردة ��� �	!ر ا����� ا�ط


ل ا50	نوا�7را�م ا�وا��  .ردة ��� �	!ر ا����� ا��%	ة أو ا��%�دة 

  ا��را�م ا������� �-���� ا����� ا�ط�����: **


�� 2  ا���دان ا����  ���  �24(د !ت ا��	دة ���ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ ��� أA �ط�ق ���وم ا��وارد ا�ط
�	ت و	Kطن ا.رض وا�	��	�	ت وا��ر�� وا���	ءات ا������ وا���	ر وا����ط	ت وا���	ه ا���وا	ت ا��ر�� وا�

  .ا5@����� وا��واء

�A ا�(	ون ��� ھذه  @	

�� ھ  ��ك ا.2
	ل ا��  �%$ل ا��داء ������	�� ا����� ا�ط �)�
و���A 2	�7را�م ا���
 �� 	��2 Aو�	�  :ا�
	!ر وھو �	 0

 :�را�م ا ��داء ��� ا����� ا��ر�� - أ

5	��وي و$ذا ا��ر�� �%�ل ا����� ا��ر�� 	Kوا�  �	��	�2 إ�� ا���وا	ت �%(��	 ا.��ف وا���و�ش ا�Kط	ء ا�
 :و�	طن ا.رض

 :  �را�م ا ��داء ��� ا�-�وان - 1

�	ه ا��ظو�� �ظرا ���دھور ا���Iظ ��3روة ا���وا�� ��� ا���0وى ا�
	��  و�	 �U �ن ذ�ك �ن إ3	رة ا

 ، �وا!ت ا�دو��� ��طر ا(راض ا�$�3ر �ن أواع ا�����وا	ت ا��  $	ت �
�ش �" ا50	ن 2  ا�و0ط ا�ط
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ا��ظو�� ا�دو��� ��رورة ا��د�ل ���	�� ا���وا	ت و0	رت ا�دول �و �(�ن �ق ا���وان 2  ا���	ة و�دم 
  .4ا��
رض ��ذا ا��ق �ن &�ر �	�7 �ذ�ك

5�	�2 إ�� أ�$		� 	�م ا�(	ون ا�7	�  أ�$	م  ا�(	ون و7را�م ا?��داء ��� ا���وان ��$��	 2  �ور��	
ا���
�ق ��دو� ا����� ا���وا�� 2  �ور��	�	 وا�ذي !ت �	د�A ا.و�� ��� أA  024-2004ر@م 

  �	�!�� ا���وا�� و ا5�	ج ا���وا �)�
�K  أن �ظم ا.%ط� ا�����دف إ�� ��د�د ا�(وا�د ا��  �
ا���وا	ت ا��ر�� و ا�!�د ا��ري وھ  �
�ري �وا��" �د�ل  وا�!�� ا�
�و��� ا���طر��، و�دو� ���0ر

��ن !��م ا��%	&ل ا������ ا��  �
�دھ	 ا��%رع �	���	��، و��و�	 ھذه ا�7را�م ھ  :  

ص ا��	دة :7ر��� ���0م ا���وا	ت وا.�0	ك -� ��@	
  �ن @	ون ا�
(و�	ت 428ا��

ص ا��	دة ا��:7ر��� @�ل ا���وان أو إ��	ل ا�(وة �K� A�2ر �رورة -� ��@	
  �ن @	ون ا�
(و�	ت  429

��7ر��� ا�(�	م �	��7	رب ��� ا���وان  -@	
ص ا��	دة  ا��� 47و  �44ن @	ون ا�
(و�	ت وا��	د�	ن  430
��  �ن �دو� ا����� ا���وا

ص ا��	دة  -� ��@	
�ن �دو�  43، 42، 41، 40أ�Iه وا��واد  7430ر��� (ل ا�
دوى إ�  ا���وان ا��

  ��� ا���وا��ا��

ص: ا��0راد أ&ذ�� ا���وان دون �ر��ص 7ر��� -� .�ن �دو� ا����� ا���وا�� 3ا��	دة  ا��7ر�� 

ص ا��واد  -� ��@	

� ا���ظم ا����	��ن  7و  75ر��� ا��0راد ��وا	ت و ��	ت ��وا�� دون ا��(�د 

 �ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ �90دو� ا����� ا���وا�� وا��	دة 

ص ا��واد 7 -� ��@	
A 9و  8ر��� �دم ا5�Iغ �ن ا.�راض ا��
د�� ا��� 

ص ا��واد  -� ��@	
 726ر��� �!�" أو ��	زة أو ا��0راد أو ��" ا.دو�� ا���طر�� دون �ر��ص ا��
 �ن �دو� ا����� ا���وا�� 41و  29و 28و

ص ا��	دة 7ر��� ا��0راد ا���و7	ت ا���وا�� دون ا���وع ���ص ا���I0 ا�! -� ��@	
�ن  ���32 ا��

�� .  �دو� ا����� ا���وا

�� ا��واد  -�)���ن �دو� ���0ر ا���وا	ت ا��ر��  16و  15و 79ر��� !�د ا���وا	ت ا��ر�� ا���ظور 

�	��واد  ��@	
 .�ن �س ا�(	ون 41و  40وا�!�د ا��ري وا��

�� �1987و�وع ا��	@�� 7ر��� ا��0راد و�!د�ر و�0و�ق و��ور ا���وا	ت ا��ر��   -@	
، ا��7ر�� وا��

ص ا��واد � �ن �دو� ���0ر ا���وا	ت ا��ر��  41و  14

ص ا��واد -� ��@	
�ن �دو� ���0ر  41و  724ر��� �
ر�ض ا���وا	ت ا��ر�� ���طر، ا��7ر�� وا��

 .ا���وا	ت ا��ر��

                                                           


� ا0ط�ف  �	7  ����2015ط	�  �راد ا�ر$ن ا��	دي ��7ر��� ا������ 2  ا��%ر�" ا�7زا�ري �ذ$رة ��ث ��ل %�	دة ا��	��07ر 2  ا�(	ون ا�
4
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 :�را�م ا ��داء ��� ا�8ط�ء ا������ وا���8وي -2

	��وي و@د �%�ل ا�Kط	ء ا�	Kء ا�	طKو$ذا ا�  �	��	�	ت ا������ وا���7	ت ذات ا.!ل ا��وي ا�	Kوا�  �
 ��	���	�� �ن �Iل !وص @	ون ا�
(و�	ت وا�(	ون ا5ط	ر ������ و$ذا �دو  %��A ا��%رع ا��ور��	

�	�	ت وا�(	ون ا���
�ق �	��ظ�رة ا�وط�� ��وض آر$�ن، وا�7ر�	��	ت و��ك ا��	!� 	Kا� ���ا�م ا���
  :2  ھذه ا�!وص ھ 

- ��	Kرض ا�زرا�� 2  ا�K� ح &�ر ا��ر�صI!�0?وا�ا��7ر�� وا 7ر��� ا��	� ��@	
 22و 17د �
�	ت 77و	Kا� � �ن �دو

ص ا��واد  -� ��@	
�� ا������ ا��7ر�� وا��	K76و  740ر��� ر�  ا���وان 2  ا�  ��ن �دو

�	ت	Kا� 

- ص ا��واد 7ر��� @ط" وا�زاع ا.%7	ر ا��!� ��@	
�ن @	ون  422و ��421 ا��7ر�� وا��

�	ت 77و  46و 45و  44و 40ا�
(و�	ت وا��واد 	Kا� � .�ن �دو

ص ا��واد  -� ��@	
ا��0�ب 2  �ر�ق 2  &	�� �ن ط�ش أو إھ�	ل أو �0و أو �دم �را�	ة ��ظم ا��
�	ت  75و  73	Kا� �  �ن �دو

وا��
	@ب  257  &	�� أو ��دد &	�� ا��7رم �	��	دة  ر2ض ا?��3	ل ?�داب �ن أ7ل إط�	ء �ر�ق -

�	ت 79�	��	دة 	Kا� �  �ن �دو

�	��واد  - ��@	
�	ت و��ورھ	 ا��7ر�� وا�	Kل ا�IK�0م ر�ص ا	$�=�، 51، 50، 748را�م �دم ا��(�د 

�	ت  71، 52	Kا� �  �ن �دو

�و�� دون �ر��ص ا��7ر�� وا�� -	Kت ا�	و7�ص ا��واد7را�م ا��0راج أو ا�زاع ا��� ��@	
و  72

�	ت 80	Kا� �  �ن �دو

- ��
��ص ا��	دة :7ر��� ��ر�ب ا���!ول أو ا.&راس ا�ط� ��@	
 �ن ا�(	ون ا�7	�   420ا��

ص ا��واد : 7ر��� ا�Iف ا���(�/ -� ��@	
  �ن ا�(	ون ا�7	�   424و  423ا��

��7ر���  -	Kل �دود ا�)ص ا��	دة : إ�Iف أو � ��@	
�	ت�ن �د 78ا��	Kا� �  .و

	ء دا�ل ا��ظ�رة وا���ددة  -��	�!�د وا�زرا�� وا��0	�� وا� �)�
7را�م ��	ر�0 ا.%ط� ا��%ر�� ا���
ص ا��	دة  10@	����	 ��و7ب ا��	دة � ��@	
�ن ا�(	ون ا���
�ق �	��ظ�رة ا�وط�� ��وض آر$�ن ا��

 . �ن �س ا�(	ون 23

�	��واد 7ر��� ا��0دام ا��ر$�	ت 2  ا��ظ�رة ا��7ر - ��@	
 �ن @	ون ا��ظ�رة 28و  ��17 وا��

7را�م ��	ر�0 أ%ط� ا�!�د وا��0	�� وا���ث ا�
��  دون �ر��ص او �%$ل ��	�ف ��ر�!�   -
ص ا��واد � ��@	
 . �ن @	ون ا��ظ�رة 25، 24ا��
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ص ا��	دة : 7ر��� ا�د�ول �دون �ر��ص إ�� ا��0	�	ت ا���K(� �ن ا��ظ�رة -� ��@	
�ن  27ا��

ون ا��ظ�رة @	 

ص ا��واد  -� ��@	
  �ن @	ون  426و  7425ر��� @ط" ��وب و��ف ا��Kر ا��

�	��واد  - ��@	
�	�	ت ا��7ر�� وا���	��ن �دو�  38و  75ر��� إد�	ل و��	زة و(ل ا��واد ا��	رة 

�	�	ت  ��	�� ا�

�	��واد  - ��@	
�	�	ت ا��7ر�� وا��ا�(	ون ا���
�ق  �ن 39و  77ر��� اI�5ل �وا7ب !�	� ا�

�	�	ت �	� 

ص ا��واد  -� ��@	
�ن ا�(	ون   39و 78ر��� �دم ا��!ر�/ �و7ود ا��واد ا��	رة ا��7ر�� وا��

�	�	ت �	� ا���
�ق 

�	��واد  - ��@	
�	�	ت و�	 2  �$��	 دون %�	دة !��� ا��7ر�� وا��A 39و  715ر��� إد�	ل �.  

�	��� دون �!د�ق 7ر��� ا��0راد و!	�� و���Kف ا.دو�� ا� -ا��7ر��  و$ذا ا�د�	�� ا��7	ر�� ��	
�	��واد  ��@	
�	�	ت  39و  31و  26وا���	�  �ن ا�(	ون ا���
�ق 

��دات دون ا���	د -��	�ا��7ر�� ) ا?��0راد، ا��!�"، ا��$��ف، ا���"(7ر��� �
	�ل ا��ؤ00	ت 
�	��واد  ��@	
�	�	ت 39و  32وا���	� .�ن ا�(	ون ا���
�ق 

ص  ا��	دة 7ر -� ��@	
�ن @	ون  ���427 (ص أو إ�Iف أدوات ا�زرا�� أو �ظ	�ر ا��وا%  ا��

 .ا�
(و�	ت

 ) ا����دن(�را�م ا ��داء ��� ا��ر�� و��طن ا	رض -3

�و�وع ��	�� ا��ر�� و�	طن ا.رض �ن ا?��داءات ظ��A أ.�$	م ا�
	��  �ن ا�(	ون ا5ط	ر 
������)  2 ��� -���� ا	را:��ن ھذا ا�(	ون آن  41، ��ث ا���رت ا��	دة )47إ��  41ا��واد �ن ا���

�ن ا��!�ر وا?7راف وار��	ع ا.�Iح ��� ��0وى ا��ر�� ذات ا�ط	�" ا�زرا�  أھداف �د�ل ��ن 
   .ا��" ا�
	م

��� أA ���زم أي �K�0ل �A  53و��!وص �	طن ا.رض و�	 �ز�ر �A �ن �
	دن 2(د !ت ا��	دة 

7م و���ق وا�ظروف ا?@�!	د�� ��ط��ق ا.��� ���	�0	��ب ا��  2  �(دورھ	 ��(�ق أ$�ر �ردود�� 
��
�����	�� ا����� وا����� ا���0د��� ���وارد ا�ط �)�
  .ا������ و�" ظروف ا�0وق وا�(وا�د ا���

A أن �$�� �����ر!د ا.2
	ل ا��	��� و��و�	، Q2ن ا�����" ���ر���	ت ا�7زا��� ا�واردة 2  ����ف ا�(وا�ن ا�
  :ا��  ا���ر��	 ھذه ا�(وا�ن 7را�م ����� ��	 ��A�3 �ن ا��داء ��� ا��ر�� و�	طن ا.رض $�	 �� 

ص ا��واد  -� ��@	
  . �ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ 89و  47و 745ر��� ��و�ث ا��ر�� ا��7ر�� وا��
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- � ، ظم ��	�� ا����� 2  أ%K	ل ا?IK�0ل ا��
د�0�ب 2  ا7راف ا��ر�� أو �دم ا��(�د �دم ا��(�د ��	
�	��واد  ��@	
99، 50، 49، 44�	��د ا.د� �ن ا.%K	ل ���	�� ا����� ا��7ر�� وا��  ��ن ا��دو

��  .ا��
د

�دم �را�	ة أ%K	ل ا���ث وا?IK�0ل ��Pن وا�!�� ا�
�و���ن و��!	�ص ا�و0ط ا��7رم  -
ص ا��واد �  .ا��دو� ا��
د�� �ن 98، 97، 63، 53،54وا��
	@ب 

-  �)��دم ا��(�د �(وا�د ��	�� ا����� و�دم �را�	ة ا.%K	ل 2  �	طن ا.رض �و7ود ا��!	ر�/ ا��0
�	��واد  ��@	
  �ن ا��دو� ا��
د�� 97، 82، 72، 50،53ا��

  �را�م ا ��داء ��� ا����� ا������: ب


  ���P	ء ا��	��� وا�3روات ��ظر إ�� ا�(��� ا����� ا��	��� ھ  ا�و0ط ا�ط�	�
�� ا.�رى، و��ا�ط
 "�ا?@�!	د�� ���وارد وا�3روات ا��	���، 2(د �دا �ن ا��روري أ�	م ا�دول 2  ا����7" ا��
	!ر و

  . 5ا�(وا�د ا�ظ	��� ا��  �$�ل ر0م ط	ق و�دود �0ط	ت $ل دو�� ��� ا���	ر وا.�	ر

A $ل� X ة إذ ��ق	ء ھو �!ب ا���	ظرا إ�� أن ا��% ء �  $�	  ورد 2  ��$م ا��ز�ل Q2ن أي  و
�رر �� A
  ا� A)��� رر��رار ا��  ���ق ا��	ء �دور $��	 س ��	ة ا�$	�	ت ا����، و��و�	 2	.

 A����
ل ا05راف 2  ا�0
�	�A و�دم �را�	ة @	���ول �رر�ن ر����0ن ھ�	 ا���وث و�دم ا��7دد 
  .���7د�د

0�� �ؤ3ر ��� !���I ا��	ء و�7
�A &�ر إن ا���وث ا��	�  �
  و7ود أي �وع �ن أواع ا���و3	ت 
�0
�	ل ا��راد �A ، 2(د ��دث �A ��وث �2ز�	�  أو $���	�  أو إ%
	�  أو ��وي ��	 �ؤدي I� 0ب	�

A�  . 6إ�� ا5�رار 

�  ھو �ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ أن ا��دف �ن ��	�� ا���	ه 0ط��� $	ت أم 7و�2 35و@د !ت ا��	دة 

�	ت وا���	ة ا���و�و��70	ن وا���وان وا�E� ة	ت ا���	���� ��ط��� ��K�  .�$	��2 ��و�3	 و��	ن �7د�دھ	 

ا�����ن �دو� ا��	ء 7دھ	 ا3�0ت �ن �د�ول ا���	ه  030 – 2005و�	�ر7وع إ�� أ�$	م ا�(	ون ر@م 

��و7��	 ��	ه ا���ر ��ث !ت ا��	دة ا.و�� � ��	���	�A ��� أن ا��دف ��	 ھو ��د�د ا��%�و�� 
3�0	ء ��	ه ا���ر	�  .ا�ظ	م ا�(	و  ����	ه ا�(	ر�� وا�0ط��� وا�7و��2 

5�	�2 إ�� ا���	ه ا.ف ذ$رھ	 ��	ه ا���ر ا�ذي ��(	0م �" ا���	ه 	�وظرا إ�� أن ا����� ا��	��� �%�ل 
��ن ���� وا�د 	���7�	

	�U 7را�م ا����� ا�
ذ�� ا�$�3ر �ن ا��!	�ص ا��  ��رر �	 ار�=�	 أن Q2 ،ة

ا��	��� و2ق (ط��ن �!ص أو���	 ��7را�م ا�وا@
� ��� ا���	ه ��د�ول �دو� ا��	ء ��� أن �!ص 
 ������ ا���ر��ا�(ط� ا�3	��.  

                                                           

و  ����وث ا����  ���7 ا���$ر ا�
دد ا��	�س $��� ا��(وق وا�
�وم ا��0	��0 7	�
� ���د ا�د$�ور �!ور �7	7  ا��د�ول ا�
��  وا����وم ا	)�
5 ���ر �0$رة

  

6
  
� ���د ا�د$�ور �!ور �7	7  ا��د�ول ا�
��  وا����وم ا�(	و  ����وث ا����  ���7 ا���$ر ا�
دد ا��	�س $��� ا��(وق وا�
�وم ا��0	7 ��0	�

�ر �0$رة��  
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  :ا��را�م ا�وا$�� ��� ا����ه ا�'ط-��  وا��و!�� -1

%	�I ودا��	 و��واز	 و��دف إ�� ���0ر ا��	ء  �ن �دو� ا��	ء ��� اA �7ب أن �$ون 3!ت ا��	دة  

ا���	�� �ن $ل %$ل �ن أ%$	ل و ��	�� ا��!	در ا��و7ودة �ن ��ث ا�$��� وا���ث �ن �!	در 7د�دة
�وز�" ا��وارد و �$	��2 ا��0	د وا?IK�0ل ا���رطو ا���	2ظ� ��� ا��واز	ت ا������ ا��	���و ا���وث

� ،���	ا��	��� �وز�
	 �	د? ���� :د ����ف ا?�0
�	?ت، ا���ط��	ت ا��	��� أو �و2ق 

  ��I0ت ا�!�� وا�	�  ��ط��	ت ا��زو�د �	��	ء ا�%روب و$ذا �!�� �	�� ��ط�

�	ت و$ذا ا�!	�� وا��
	دن    	Kك وزرا�� ا�	ا.�0 �����ط��	ت ا����� ا���وا�� وا�زرا�� و�ر
!�د ا�(	ري و&�ر ذ�ك �ن ا�%	ط	ت ا��%ر�� ا��  وإ�	ج ا�ط	@� 2�I �ن ا����I وا��0	�� وا�

  .��	رس �!�� %ر���


ت ھذه ا��دو� @وا�د ��	��� ���	ء �
	@ب $ل �ن �ر�$ب A)�  2 ا��داء @د �و���07د ھذه ا.ھداف و
A
�	��	 �ؤدي إ�� �دم �7د�د � A�	�
7م �A ��و�A3 أو ا25راط 2  ا�0�.  

  �	وا�(	ون ا5ط	ر ������ و�دو� ا��	ء ��$A أن �ر!د ا�7را�م ا������ وا�����" .�$	م ا�(	ون ا�7
  :ا��	���

7را�م �7ب ا���	ه ا�0ط��� أو ا�7و��2 .&راض &�ر �ز��� دون إذن �0�ق �ذ�ك ا��7ر��  �	��واد  -
�	��	دة  20، 19، 18 ��@	
  .�ن �س ا��دو� �70ن �دو� ا��	ء وا��

- A7ء ا��و	ا�� �)��	��واد  7ر��� �دم �ط	 ��@	
و  I��0I�34ك ا��%ري ���وا!�	ت ا��7ر�� وا��

  .�ن �دو� ا��	ء 76

�	��7	ري ا�
	�� ا���و2رة - ���
ا��7رم وا��
	@ب :7ر��� اI�5ل �وا7ب ر�ط @ذف ا���	ه ا���0
 .�ن �دو� ا��	ء 75، 38، 37�	��واد 

(	ط �7ب  -� ���	��واد : ا��	ء7ر��� �رق ظم �0	�	ت ا���	�� ا���	%رة وا��(ر ��@	
ا��7ر�� وا��
 �ن �دو� ا��	ء  73و  40

�	��واد  - ��@	

ل ا��واد ا��	رة ا�����ن �دو�  78، 771ر��� ��و�ث ا���	ه ا�0ط��� أو ا�7و��2 

 ا��	ء 

�ن �دو�  21إ��  719ر��� �دم ا��رام �
���	ت ا�وز�ر �%=ن ا75راءات ا�واردة 2  ا��واد �ن  -

�	��	دة ) � �	I�5ن وا��ر��ص وا��	زلا���
�(( ا��	ء  ��@	
  �ن �دو� ا��	ء  72وا��

�	��واد  7را�م ھدر - ��@	
  .�ن �دو� ا��	ء 78، 77، 74، 31أو إ02	د ا��	ء ا��7ر�� وا��

   �را�م ا ��داء ��� ا����� ا��-ر��  -2
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�ر ا�%ر�
� ا����� ا���ر�� ا��ور��	�� ��$��	 I3ث @وا�ن أ0	��0 ھ  @	ون ا���ر��
� ا��7	ر�� ا�ذي �
ظ�م %	ط ا�!�د و$ذا @	ون ا�0	�ل ان ا���ري و@	ون ا�!�د ا���ري اا�
	�� 2  ا���د���ذي ���ص 

A��ر ا��دادا �����A و�ؤ3ر ���A و��=3ر �
  .ا�ذي ��$م %واطR ا���ر ا��  �

��ك ا.2
	ل ا��  ا���ر��	 ھذه و���A 2	ن ا�7را�م ا������ ا��  ��3ل ا��داء ��� ا����� ا���ر�� ھ  
ا�!وص ا��داء ��� ا����� ا���ر�� ور!دت ��	 �(و�	ت ز7ر�� 0واء �
�ق ا.�ر ���و�ث ا���ر أو 

A��	0 ��� أو ا?��داء A$	�0أو أ A�	  .ا?��داء ��� ��وا

  :وا�����" .�$	م ھذه ا�(وا�ن ا.ف ذ$رھ	 ��$A أن �ر!د ا�7را�م ا��	���

�	��	دة 7را�م ا5  - ��@	
 I�161ل �(وا�د ا.�ن وا���	�� �ن ا���وث 2  ا����I ا���ر�� ا��7ر�� وا��
  �ن @	ون ا���ر�� ا��7	ر��

  : 7را�م اIK�0ل ا�دو��ن ا�
�و�  ا���ري -

A ا�دو��ن ا�
�و�  ا���ري �ن ا�(	ون ا�����ن ظ	م ا���ر�� ا��7	ر��  217 	دة��ر2ت ا�=�ھو ذ�ك 

�ور ا���را�7زء �ن ا��و�Kط��	  ا.�	$ن ا��  ���" ��=�3ره و �دو��ن ا�
�و�  ا�وط  ا�����ز 
��� ا%��	ل ا�دو��ن ا�
�و�  ا���ري ��� �ن �س ا�(	ون  218 وأرد2ت ا��	دة �!�� دا��� أو �ؤ@�� 

5�	�2 إ����0 أ7زاء 	����	ه ، 0ط/ و@	ع ا���	ه ا5@�����، 0ط/ و@	ع ا 0	�ل ا���ر او ا�%	طR ھ  
ب ا��طوط ا�(	�د�� و0	�ل ا���ر، �د و7زر ا���ر، ا�(ط" ا.ر��� ا����0ر�7 	7�ا�7و��2 ا��و7ودة 

  .ا!ط	��	 �ن �7	ل ا���ر

�	��واد * ��@	
	ء وإ@	�� ا��%Sت ��� ا�%	طR دون �ر��ص ا��7ر�� وا���و 7222ر��� ا�

  �ن @	ون ا���ر�� ا��7	ر��  230

*�
���� ا��0	س �	��	�� ا�ط@	
� ��0	�ل �ن طر�ق ا�0دود وا����7ف وا���(�ن ا��7ر�� وا��
  . �ن @	ون ا���ر�� ا��7	ر�� 230و  225�	��واد  

�ظر ا��0راج ا��واد �%$ل �
رض ���طر ا�0وا�ل وا�3$�	ن ا�0	���� وا�7روف و�	طق *
ص ا��واد � ��@	

�� ��!د2	ت ا���� ا��7ر�� وا����ون  �ن 230و  0�226رأ ا��0ك وا��	7م ا�ط	@

  ا���ر�� ا��7	ر�� 

ظرا .ھ��� ا�0	�ل ا��ور��	  و�طورة ا?��داءات  :ا��را�م ا��'�-د&� ��و�ب $��ون ا�'�-ل  -
	!ر ا��%رع ا��ور��	  ��	�� �	!� �A ا��  ��
رض ��	 ��� ��0(�ل ا���د ا2رد � ��)��A �ن 

  .ا���
�ق �	�0	�ل 037/2007ر@م  07دھ	 ا.�ر ا�(	و ا�دو��ن ا�
�و�  ا���ري، 

��دى �	ذه ��� �راب ا���7ور��  �
دم  �)�
&�ر أن ھذا ا.�ر ا�(	و  �Iوة ��� ا�%$وك ا���
A� ����$� ��0	 �م ��$ن �ن ا��!ول ��� Q2 ���0ره 2  ا�7ر�دة ا�ر% . A�	�(ول ا  ��$�ذ�ك 

	�  . ت ��� أ2
	ل $	ت �7ر�� @��Aا��0دث 7را�م 7د�دة ��
�ق �	�0	�ل و%دد ا�
(و

  :ا��را�م ا������ ا������� ����ط ا�+�د ا��-ري -
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ون ا�!�د ر@م 	@ 	����و7ب ا.�ر  �2000	�ر  24ا�!	در ��	ر�:  72000/025ر��	 و�	@ Aد��
و�

  2007ا�ر�ل  09ا�!	در ��	ر�:  2007/022ا�(	و  ر@م 

�دة �	�� ��زم أن ��$م %	ط ا�!�د ا���ري وھ  إ�زا��� �ن ا�(	ون ا��ذ$ور ��� @	 23(د !ت ا��	دة 

  .���0ر ا�3روة ا���$�0 ��	 �!ون �وازن ا.ظ�� ا������ وا�و0ط ا��	� 

5�	�2 إ�� 7ر��� 	����� ا���ر��، 7رم ھذا ا�(	ون و�	@ب، �	�و���07د ھذا ا���دأ ،و�0ب إ�رارھ	 
  2 	����� 2  ا���	ه ا5@����� دون �ر��ص، ��7و�� �ن ا�%	ط	ت وا.2
	ل !ا!ط�	د ا��0ن ا.7

	��	� )7د�دة(64ا��	دة  I3ث ��7و�	ت  ��0 ا�وع ا.ول ��	��	ت ا�!�د �	��K ا��طورة �دد��	 و�(و
وع ا�3	�ث �0	ه او 69إ��  65وع ا�3	  �0	ه ��	��	ت ا�!�د ا��ط�رة �	و���	 ا��واد �ن وا��

  .72إ��  70ا��واد �ن �$��A ا���	��	ت ا.�رى 


�ق �	!ط�	د وا��
	�ل  •�� 	�Q2 �����2��!وص ��	��	ت ا�!�د �	��K ا��طورة ا��  �%$ل 7را�م 
�� ا���!!� ��0Iزراع وا?!ط�	د أ3	ء �2رات ا��و@�ف ا���و�و7  2  ا.واع ا���و�و7

���� ا���ر���	�  .وا��0دام آ��	ت !�د ��رة 

 765ر��� ا�واردة 2  ا��	دة  15أ�	 ��	��	ت ا�!�د ا��ط�رة ا��  �%$ل 7را�م ����� �ن ��ن  •
 �2:  

o دون إذن �ن ا�وز�ر ا ���	درة ا��	��$�ف �	�!�د !�د و�0و�ق ا���وا	ت ا���ر�� ا�
ص�   ):7د�دة( 32ا��	دة  و�Kرض ا���ث ا�
��  وا��(

 !�د و@�ض وا��7	ز و�0و�ق ��7" أواع ا�3د�	ت ا���ر�� �

 !�د و@�ض وا��7	ز و�0و�ق ا��I0ف ا���ر�� �

 ا@�	ص و@�ض وا��7	ز و�0و�ق ��7" ا�ط�ور ا���ر�� �


�ق !�د و@�ض و�0ك و�0و�ق ا���وا	ت ا��	��� �و�وع �ظ�م �	ص  ���
�	���	2ظ�  

o ت !�د دون إذن أو �ر��ص	ط	% �� ��	ر�0 �0ن ا�!�د ا��ور��	

o ت ��ظورة	� ا?!ط�	د 2  ا��	طق ا���ظورة أو ���S	ت !�د أو �(

o 2  �0ن ا�!�د دون �ر��ص ��	ل ا����7رات وا��واد ا�0)ا���	��� : (ا��0دام و
 ):أ�Iه 31ا��7ر�� �	��	دة 


	ف أو ا?��0دام أ3	ء ��	ر�0 ا ���!�د ���واد ا����7رة أو ا�0	�� ا��  �ن %=�	 إ
 إر�	ك أو إ3	رة أو @�ل ا.�0	ك أو ��وث ا�و0ط ا���ري

� �)� ا?���	ظ ��� ��ن ��0� ا�!�د �	��واد ا��%	ر إ���	 2  ا��(رة ا�0	
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o  ن� 	�ا!ط�	د و��	زة و�
	��7 وإزال و��" و�0و�ق ا.واع  ا��  �(ل @�	0	��	 أو أوزا
 ��دود ا�د�	 ا��ر�!�ا

o 	�� وع ا�ذي ر�ص .ا�0
�	ل ا��0ن �وع �ن ا�
���	ت ��	�ف ��

o �!وي ا��ر� �7	وز ا��!ص او 0ب ا?!ط�	د ا�3	

o د�!�	�
���	ت ا��ر��ط� �	� �)�
 ��	��� ا�(وا�د ا���

2  ��2$ن ����0	  ��	��	ت ا�!�د ا��  ? �
د �ط�رة 7دا و? �ط�رة وا��  �%$ل 7را�م ����� و •
   7د�دة ا��  ���ل ���ظ�م �%=ن ھذه ا���	��	ت72ا��	دة  ص

  �را�م ا ��داء ��� ا����� ا��و��: ج

ص ا.�رار ا��  ، و��7" ا�دار0ون ��� ����7(!د �	�7و ا���	ء ا�$و  ا�ذي �
�و 0ط/ ا��ر وا���ر
A32  ��و� A��!�.  

	0E� د�ل ? ��
��
ل وھذا ا���و�ث @د ��دث ���7 �وا�ل ط�� 	�ن ��2	 $	�$وارث، �$A @د ��دث أ�
�/ أ�	م ا��داء ا50	ن ��� ا����� ا�7و�� وھو �	 ���	 2  ھذا ا��(	م ��ث ! 	�%	ط ا50	ن و��
�دا�ت ا��ظو�� ا�دو��� إ�� ا��و�د �ول �رورة ��	�� ا�7و �ن ا���وث ا�ذي ��دد ا���	ة ��� 

  .ا.رض

�رة ���دود  وا����� ا�7و�� ھ  ا����� ا�� 	
�رز ��2	 ا��
	ون ا�دو�  أ$3ر و��%ر ��2	 @وا�د ا���	�� ا��
���  وھو ���رك وھو ا�7	ب ا�ذي %�د أ$3ر �7	?ت 	3 A� ل ا�7و ? �دودK%� وذ�ك �$ون ا��واء ا�ذي


	و	 ودرا0	ت � ����  . ا�

  �7ر�م �	 ��3ل ا��داء ��� ا�7و ھو ا�ط	�" ا����  ��ذه ا���	�� وا����3ل 2 ا��(	م�$ن �	 ���	 2  ھذا 
   .2  ��ز ا5@��م ا��ور��	

 "� �%	��� 	��  �وا�ط ��	�� ا����� ��� ا���0وى ا�وط "��دوره �د�ل �و  2	��%رع ا��ور��	
� ا��  0رى، وا��  �=�  �ن �Iل �ر0	� ا�!وص ا�(	و��ور��	�	 ا�دو��� 2  ھذا ا��7	ل، ا��زا�	ت 
ون ا5ط	ر ������ ا�ذي �ر2ت �	د�A �	 ا�(2  �(د��	31 A=�  : ا���وث ا�7وي 

ا�%	ر ا�K	ز 2  ا�7و أو ا�د�	ن أو ذرات !��� أو 0	��� أو �ذ��� أو 0	�� ��	 را��� �ن %=�	 أن  -
�	�	ت أو ا5�	ج �	��ز�U ا�0$	ن أو �
رض !���م ���طر أو ��ر ا.�ن ا�
	م أو ���ق ا��رر 

  وا3C	ر أو �%وه ط	�" ا��	ظرا�زرا�  أو ا���	!�ل 	� .ا�زرا��� ا�Kذا��� أو �	���	2ظ� ��� ا��

) &	ز ا�$ر�ون و�	 %	��A(�وا7د �واد 2  ط�(	ت ا�7و ا�
��	 �0	ھم 2  �(و�� ا?���	س ا��راري  -
�2�رو$ر�ون و&�ره –ا�$�ور ( و�(��ص ط�(� ا.وزون .( 

                                                           


وان ا��0ؤو��� ا�7زا��� ��%�ص ا��
وي �ن ا�7را�م ا������ @د�ت 2  ���(� دو�  �ول ا�ظ	م ا�(	و   ا.�0	ذة �را��� �%ري �دا��� 
 �
�	7�2013د��0�ر  10و  09�(	��� �و�   �1945	ي  ���8	�� ا����� 2  ظل ا�(	ون ا�دو�  وا��%ر�" ا�7زا�ري 

7
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��ط�ب درا�0 �!ر2	ت ا50	ن ا��  @د �ؤدي إ�� أي  و���A 2درا�0 7را�م ا?��داء ��� ا����� ا�7و��
  . �ن �	?ت ا���رر ا��  �طرق إ���	 ھذا ا��
ر�ف

�ث ا���و3	ت �وھو �	 �
  أ��	 أن ھذا ا�وع �ن ا�7را�م ? �(�!ر ��� ا?��داء ا���	%ر ��� ا��واء 
	�	ت A�2، وإ�	 �%�ل أ��	 ا?��داءات &�ر ا���	%رة ا��  @د ���ذ %$ل %	ط ��	دي �ط	ل ا�

	ء، : �ن �س ا�(	ون ا��ذ$ور ��ن @و��	 إA  32وا��ر$�	ت، وھذا �	 ��رر �	 ذھ�ت إ��A ا��	دة ���م 

  وا��ؤ00	ت ا�!	��� وا��7	ر�� و�ؤ00	ت ا�!	�� ا��(��د�� وا�زرا�� ، وا��0	رات 	�وا��0دام ا��

��ن أو  وا.دوات ا.�رى ا����ر$� ا����و$� أو ا����K�0 أو����ك ا��  2  ��	زة ا.%�	ص ا�ط

  .ا?���	ر��ن �طر�(� ���	%� وا�!وص ا����ذة ��ط��ق ھذا ا�(	ون �ن ا7ل ��	دي ا���وث ا�7وي

وھو �	 �
  أن أي �ن ھذه ا�%	ط	ت ا��%ر�� ��� �ور0ت دون ��	دي ا���و�ث ا�7وي $	ت ا��داء 
A�  .��� ا����� ا�7و�� ��0و7ب �0	ء�� �ر�$

وا��0�	را �
	!ر ا���وث ا�7وي ا�واردة 2  ا��
ر�ف أ�Iه ورد ��2	 ��  أھم ا.2
	ل ا��  ا���ر��	 
	 ���ك ا�!وص ا��ور��	�� ا��داءات ��� ا����� ا�7و�� �
د أن �
ر��ن !ف ا�7/ وا���	��	ت 

�����7	�	ت ا��	�د ا��	ص �7	�	ت ��	 2  ا��	�  :ا��و!و�2 

�� "�A أن ����ن أن أھم ا.2
	ل ا��  7ر���	 ھذه ا�!وص إن ا����$�� ��!وص ا������ ا��ور��	
  :���و��3	 ا���	%ر ������ ا�7و��، ���3ل 2 

  : ا��را�م ا������� ����-رو$�ت ا�,�م وا������ت ا���ط�� -1

�	��واد  - ��@	
2  ���ذ ا�
���	ت ا��ط�� ا��7ر�� وا�� ���� 108، 31، 730ر��� �دم �را�	ة ��	�� ا�
 �ن �دو� ا���رو@	ت ا��	م

ص ا��واد 7ر���  -� ��@	
�ن �دو� ا���رو@	ت  108و  �40رق ا�K	ز دون �ر��ص ا��7ر�� وا��

 ا��	م

(ل ا���رو@	ت دون �ر��ص ودون �را�	ة إ7راءات ��	�� ا����� ا��7ر��  -� ����� ���إ%	ء 
ص ا��واد � ��@	
 ا��	م �ن �دو� ا���رو@	ت 108و  64وا��

و ار�$	ب ��	��� ��$ن ان �ؤدي ا�� �
ر�ض أ�ن أو أ ا�(�	م �=��	ل �ط�� �!�� &�ر �%رو�� -
�	��	دة  ��@	
  �ن �دو� ا���رو@	ت ا��	م   107!�� ا.%�	ص إ�� �طر �07م ا��7ر�� وا��

  :ا��را�م ا������� ��������ت -2

�	رھ	 ��ر��	��	ت �	ول ا�(	ون ا5ط	ر ������ �و�وع ا��	�	ت ����� �$و�	 �ن أھم �0�	�ة 
�دھورھ	، و@��0	 إ�� �3I3 أواع ھ  ا��	�	ت ا���ر�� وا��	�	ت ا�!	��� ا����7 ��� ا��راب 
��ن  A�0وع ا.��ر ��ت دراا�وط  وا��	�	ت ا��ط�رة ا�واردة �ن ا��	رج، �" ا5%	رة إ�� أن ھذا ا�

د ا�7	�	ت�.  

  : !����'�� �������ت ا�-:ر�� -
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&	ز�� ��د�ل ��2	 2   -!��� -�ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ و�ددت أوا��	 �ن 0	��� 260(د �ر��2	 ا��	دة 

  .ا��	�� و�د ا?@��	ء $ل ا��واد ا������ ��� ا�%	رع ا�
	م

��	زة أو �رك أو إ�(	ء ا��	�	ت أ�	 ��!وص 7را�م ا����� ا��  �$ون ا��	�	ت ا���ر�� �!درھ	 �2  
ظ	م �د��رھ	 ا���ر�� ا��	��واد و �دم ا��(�د   ��@	
�ن ا�(	ون ا5ط	ر   89، 62،  61ا��7ر�� وا��

������. 

  :ا������ت ا�+����� ا������ ��� ا��راب ا�وط�� أ�� -

ت ا��	دة ��
د أن ����  �65ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ ا��(!ود ��	 و�ددت أوا��	، !ت ا��	دة  264

�د�	 ��دث أو ��$�	 أن ��دد ��دوث أو �7م ��	 �طر أ�	 اA ���رض �طورة $ل � ���	! ��	
0�ب �0�ب إ%
	�	��	 ا�$��	و�� أو �$	ن ��!�� أو ا����� 0واء �ذا��	 أو �د�	 ��Iس �ر$�	ت أ�رى 

�3��  .���زا��	 ا�0	�� أو ا����7رة أو ا��


�	 �(	��� ا�%روط ا�
	�� ��د��رھ	 و @ 66ا��	دة  و7	ءت�  . وا�د ا�!�� وا�Cن���

أ�	 ��!وص ا�7را�م &�ر ا�7	��� ا��  �$ون ا��(!�ر 2  وا7ب ا��
	�ل �" ھذه ا��	�	ت �ظ�رھ	 2(د 
ا?���	ظ ��	 �ر@	  ا���	ون 2  و�" ا��	�	ت ا����7 أو�ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ 2   �90دد��	 ا��	دة 

  .66ا��!وص ����	 2  ا��	دة  ��
���	ت @	��� ا�%روط

  :ا��را�م ا������ !� ��دان ا�ط�$� ا�ذر�� -

ت �دو� ا�ط	@� ا�ذر����
ض ا.2
	ل ) ا���
�ق �	�ط	@� ا�ذر�� 009-2010ا�(	ون ر@م ( ���7ر�م 


	�ل 2  ا�ط	@� ا�ذر�� ، وظرا ��	 !ت ���A ا��	دة ��	� �)�
�	 �ن إ�ط	ء ا.و�و�� ��ص  55ا����

�	ت ا.2
	ل ا��  7ر���	، 2	ن �	 �ن ھذه ا.2
	ل ا��  7ر���	 �دو� ا����  ��� أ�$	��	 ��!وص �(و
��ن ���ث   Aق ا��طرق إ���7	���، 2(د 0 ��ا�ط	@� ا�ذر�� ھذه ر!د ��	 ا�(	ون ا5ط	ر ������ �(و

 �� 	�$ A�	�7��2$ن إ �7��A ھذه ا��دو 	�  :ا�7	�	ت ا������، و�	 �

IK�0ل ��� ا��راب ا�وط  ��واد وو�� أو &�رھ	 �ن �!	در إد�	ل أو (ل أو ��	زة أو ا 7ر��� -
A)�� .ا%5
	ع �2I	 .�$	م ھذا ا�(	ون و!وص �ط

�ن ھذا ا�(	ون، 2  �	�� �دم اط�	ق ا�
(و�� ا��(ررة 2  ا�(	ون  55ھذه ا�7ر��� �	@���	 ا��	دة 

�س �ن ��	����ون  10ح ��ن ���ون و0وات و�Kرا�� ��راو 5إ��  2ا5ط	ر ������ ��� ا��
ل، 

 .أو ��Qدى ا�
(و���ن 2(ط

  :و�د�ل 2  إط	ر ھذه ا�7ر��� ا.2
	ل ا��	���

o    دة	ا�� A��� ت!�ن �ظر ا��0دام أو إ�	�2 ا��واد ذات ا%5
	ع ا�ذا�  إ��  �4	 

ا��واد ا�Kذا���،  �واد ا����7ل، ا.�
	ب،: ا��واد ا���!!� �I��0Iك ا�
�و� ، �	!�
	ء�أ�� �	دة أو �7	ز ��!ص �P&راض ا��ز��� $�	 ھو  آ��	ت ا��(	ط ا�!وا�ق، ،واد ا�

 .��دد �ن طرف �0ط� ا��ظ�م
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o  دة	ا�� A���%	ط �	�" .�$	م ھذا ا�(	ون ،  �10	 ���ن إ�زام $ل %�ص �وي ا�(�	م 

ظ�م��� �� إ7راء �!ر�/ �0�ق ���0ط� ا�وط

o  دة	ا�� A��� ت!و!  أو ��و�  �(��  ا��
رض �ن ��وع أي %	ط �! �11	 


	�	ت ا�وو�� %E�) �7 وا��داول و�	
و�	!� ����	ت ا5�	ج وا?��0راد وا��!د�ر وا��
���	
�I�Eن وا��ر��ص ) ا?IK�0ل وا���	زة وا���ز�ن وا�(ل وا����ص �ن ا��واد ا%5

 .ا��0�ق و2ق ا�%روط ا��  ��ددھ	 �ر0وم

o 	ا��(رة ا.و�� �ن ا�� A����ن �" ا�%روع 2  ���0ر ا��	�	ت ا�وو�� دون  35دة �	 �

ا��	�	ت ا��!ول ��� �ر��ص �0�ق، و�	 !ت ���A ا��(رة ا�3	��3 ��	 �ن �ظر إ�راد 
��  ا�وو�� إ�� ا���7ور�� ا���I05 ا��ور��	

%=ة �ر�ص ��	  -� ��� ��(���	ت ��رو�� 	2I� وو��7ر��� ��	ر�0 %	ط ���0دم إ%
	�	ت 
�ن ھذا ا�(	ون �(و�� ا���	ط�� 2  �	ل �دم اط�	ق  55رف ا��0ط� ، ر!دت ��	 ا��	دة �ن ط

 .د واردة 2  ا�(	ون ا5ط	ر ������ أو @	ون ا�
(و�	ت ��� ا��
ل%�(و�� أ

�ر ا�
(و�� ا�7��� ھذه �(و�� ا���	ط�� 2  �	�� $	ن ا��
ل ? ��و�	 2  ھذه ا�7را�م ا�0	�(� و�
�
7�	� A�!ن و$�� ��	  


دام ا�ر@	�� ��� ا��واد ا�وو�� $�	  -7ر��� �دم إ�Iغ �0ط� ا��ظ�م �0ر@� أو �طر 0ر@� أو ا
ص ا��	دة  �41دد��	 ا��	دة � ��@	
 . �ن �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� ھذه �57ن ھذا ا�(	ون ،ا��

أو ا��	3ر  7ر��� �(د�م ا�
ون ��!وص ا.���0 ا�وو�� أو ا��C	ت ا����7رة ذات ا%5
	ع ا�ووي -
 �	
�	��واد  ا%5 ��@	
 �ن �دو� ا�ط	@� ا�ذر��  57، 56، 42ا��7ر�� وا��

���Q	ء و��	زة وا�0
�	ل وا��	زل و���Kر و إ�Iف أو ����ت ا��واد ا�وو��  - �)�
ا�7را�م ا�
�د��  ا���
�ن 57، 56، 42 دون ا.ھ��� و$ذا 0ر@��	 وا���0I	 أو ا���د�د �	��0دا��	 ا��
	@ب ����	 �	��واد

 .�دو� ا�ط	@� ا�ذر��

  :ا��را�م ا������� ������� ا����دة **


	!ر ا����� ا��  %�دھ	 ا50	ن وا��  ظرا .ھ����	 2  ��	ة ا50	ن أ!��ت ��	 � 	
�ق ا.�ر ھ��
���	��� @وا�د ا�
�ران وا �)�
?��داءات @��� ����� ��ط�ب ��	���	 و��$ن إ�7	��	 ��و�	 2  ا�7را�م ا���

��%Sت ا��!��	� �)�
 :��� ا�����$	ت ا.3ر�� و ا�3(	��2 و$ذا ا�7را�م ا���

 ا��را�م ا������ ا������� �����ران - أ

ظ	م ا�
�را  ا��
�ول �A 2  ��7" دول ا�
	�م ھو ظ	م ا�ر�!� ا5دار�� ا��0�(� ا��  ��$ن ا5دارة �	2
7د 2  �(د���	 @وا�د ا���	2ظ� ��� ا����� ، 2(د 0�ق أن �ر �ن ا�ر@	�� ��� ا��(�د �(وا�د ا�
�ران ا��  

	 أن ا��	دة ��ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ 2ر�ت أن �را�� 2  @وا�د إ@	�� ا�
�ران �" ا���وث  32

  . .ا�7وي
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	ء ���A .&راض �	طق ا�0	���� ��و�	 و�ن ا7ل ا���	2ظ� ��� ا�0	�ل ��م �" ا���� ��0�	�و
و��!وص ا��	طق ا��
دة ��0$ن  �8" ا�%	ط	ت ا�زرا��� وا��0	��� و&�رھ	 دون إذنا�!	�� و��م 

 ��
	ء ����م و�" @وا�د ��را�� ��$ن �ن ا���	2ظ� ��� ا����� ا��%ر�� �ن �Iل 2رض ��طط	ت 
�ر �ن أھم @وا�د ��	�� �
و%�$	ت !رف !�  و�	 إ�� ذ�ك �ن @وا�د ا.�ن وا���I0 ا�!��� ا��  �

��  .��ا�

	 أن 
�و�ن أ���3 ا�7را�م ا������ 2  ھذا ا���دان ��$��ذ$ر 7ر��� �%و�A �7	ل ا�ط  ��@	
ا��7ر�� وا��
ص ا��واد �76 ،77 ،78 ،76 ،90 ����ا��(!ود أن  ��76ث �ددت ا��	دة  ،�ن ا�(	ون ا5ط	ر ��


� $ل ا.%ط� ا��  �ؤدي إ�� إ02	د ا�و0ط ���	 $	ن %����%و�A �7	ل ا�ط�!	� A�7ل ذ�ك أو در$ :
  أو ا�
�	رات أو ا3C	ر و&�ر ذ�ك �ن ا��%Sت ، �7ب 	��و�0: ا�7دران أو ا���ط	ن أو وا�7	ت ا��

  .او ا��Iل ��رط أو إ�	@� أو �%و�A طرق �رور أو ا.�	$ن ا�
�و���

���� ���� �(د�ر و�(��م 77وأو$�ت ا��	دة �	��(�(�� ودر�7 ھذا  �ن ھذا ا�(	ون �و$Iء ا�وزارة ا��$��� 

Aا��%و�.  

A ا��زا�	ت $ل %�ص �ن ا7ل ��	ن ��	�� و!�	� �7	ل ا�و0ط 78و�ددت ا��	دة �.  

  .�(و�� ار�$	ب ھذه ا�7ر��� 290  ��ن ر!د ا��	دة 

ا�����ن �دو�  �2008	رس  17ا�!	در ��	ر�:  2008 – 07و��و�	 ���ن ا�(	ون ر@م 

%��د ا�
�ران ��ث أ@	�ت ظ	م ا��ر��ص ا��0�ق .ي %	ط ��
�ق ا�
�ران ا�(وا�د ا�
	�� ا��  ��$م �
A�	$ت ��� �دم ا��رام أ�	�	ء أو ا��دم ور�ب �(و��	�.  

 :�را�م ا ��داء ��� ا�����.�ت ا	&ر�� و ا�&��!�� - ب

�	 ����$A ��7" ا��%ر��	0�ر ا�����$	ت ا.3ر�� وا�3(	��2 �را3	 إ�
? �7وز .ي إ0	ن  �9
0�� ا?3��0	ر 	���A أو ���$A، و�ن ا�7را�م 2  ھذا ا��7	ل 7را�م �دم ا��!ر�/ �	3C	ر ا��$�%�� 

	����ث �ر�ص أو أي %	ط آ�ر و$ذا ا?3��0	ر �	.&راض ا��$�%�� و��	و�� ا?3��0	ر .  

و�ن ا.���3 ا�واردة 2  ا��%ر�" ا��ور��	  ��� ھذا ا�وع �ن ا�7را�م، 7را�م إ�Iف و�د��ر ا3C	ر 
��0دد �ر0وم @	��� ا��وا@" وا3C	ر ( وا�!ب ذات ا��	�دة ا�
���� أو ا�3(	��2 أو ا��	ر����

ص ا��واد )ا������� ��@	
  .�ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ 91 79ا��7ر�� و ا��

���	�� ا��راث ا�3(	2   �2005و��و  25ا�!	در ��	ر�:  2005/046و��و�	 ظم ا�(	ون  ر@م 

	�� ا?$�%	2	ت ا.3ر�� وا��ر��ص 2  ا�%	ط	ت و�!�ف ����ف ا.%ط� ا���0وس @وا�د ��
��	 و ظ�ت ا��واد �ن  �)�
��	  108إ��  99ا��� �)�
A ا�7زاءات ا���ر��� ��� ا���	��	ت ا����

�	7راءات ا����!و!�� إو$ذا =%� �
�	.  
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�	��ؤ00	ت ا��!�� -ج �)�
  :ا�7را�م ا���

%=ة ا��!�� $ل ��	���� ��	رس ��2	 %	ط أو �دة أ%ط� �ن ا�%	ط	ت ا��ذ$ورة 2  �(!د 	3 ��و�دة �(
��  .10@	��� ا��%=ة ا��!

�	رھ	 آ��� ����0ر ا.�ط	ر ا������ ا�	��7 �ن ا�%	ط ��	�وا��!�ف ھو و���0 ��7= إ���	 ا��%رع 
��ؤ00	ت ا?@�!	د�� ا?@�!	دي ا��روري ����	ة، ��ث �$�ف ا��%رع ا5دارة �و�" @وا�م و�
	��ر �

�ط ھذه ا��=�3رات و��	ن �(	ءھ	 2  ا��دود ا�د�	 و��	ن أن ��(� ا��	�دة �� �����ا��  �%	ط�	 �=�3رات 
 ���  .ا��ر7وة �ن %	ط�	 ��� ا����7" ��رر �	 ��دA3 �ن ��وث 

	$����2 أ�رار وا�(	ون ا5ط	ر ������ �!ص ��ذه ا��ؤ00	ت ا��!ل ا.ول �ن ا��	ب ا�را�" ا���
�ق 
A 59إ��  52و����ف �دھورات ا����� ��ث ظ�ت أ�$	��	 ا��واد �ن �.  

د ����	��� ا�ظم ا��ط�(� ��� ھذه ا��ؤ00	ت وا��را��ص ا���و�� ��م �	@��	 ا� �)�
وا�7را�م ا���
  �ن ا�(	ون ا5ط	ر ������  �90ن ا��	دة  4

  ,+��ص ا���ر�م ا����� : ا��ط�ب ا�&���


د ��ث 2  ����7 ��	دھ	 !
و��، إن �م (ل ا��0	��، �!ر  	ا�!وص ا������ ا��ور��	�� ا���0!
ا�7را�م ا������ 2  و@ت و�7ز $	�و@ت ا���!ص ��ذه ا�درا�0، ظرا ����و�ض ا�ذي ���A ا��%ر�
	ت 

ظ�م ?�0!دار 7را�م 7د�دة �وا0ط� ا�طرق ا��ظ���� $ل �	 د�ت ا��	�7 �ذ�ك، �ذ�ك��� �����ا7�0د  ا�
 A��7د ا�دارس 2  �و����  ���	 اA �ن ا��روري �	ول ا�
	!ر ا��  �%$ل �!و!�� ا��7ر�م ا����

  .�ول �(�� ا�7را�م ا������ ا��  �م ��0ط" ھذه ا�درا�0 �	و��	 2  ا��ط�ب ا�0	�ق

ر��	  إن أول ��Iظ� ����0ص �ن �ط	�
� أ�$	م ����ف ھذه ا�!وص ا�(	و�� ھ  أن ا��%رع ا��و 
 	�
ض �	!ر ا����� وأ�ط	ھ	 !�� ا�7	�	ت 2  ا�(	ون ا�7	�  إ�
ض ا?��داءات ��� ���ن 7رم 
 	�7  ا?��داء ��� ھذه ا�
	!ر ا������ ��س �!���	 ھذه وإ Aرا�� 2  ذ�ك !�� ����$	ت ا��Kر أي أ


دام ھذه ا�!�� أو . ا50	نأو أن ا?��داء ���	 ��3ل ا��داءا ��	%را ���  ��Kر�!���	 ����$	ت �	�و
ا���ر�ر 7د ا�0واد ا.�ظم �ن ا�7را�م ا������ ا.�رى ھ  ��	��	ت 7��� ��!ف ����زات ا���	��	ت �ن 

�
�  ��ث �!و!�� أر$	ن ا�7ر��� و�ن ��ث �0طرة ا���	

�  ,+��ص أر.�ن ا��ر��� ا������:ا���رة ا	و�


ض ا��%ر�
	ت ? �و7د �
ر�ف 7	�" �	" ��7ر���، �$ن �����ف ا��
ر��	ت ا��  �
ط��	 %راح ا�(	ون و

ل �و7�A  �ر�Aأ��		 ��7ر��� �دور �ول ���وم ��	ده أ�	 ار�$	ب أي 2
ل ���ا�(	ون أو ا?��	ع �ن ا�(�	م 

 ��� ��2
�A 2  ا��	�� ا.و�� أو ا�(	ون و�ر�ب �(و A$ر� ،��� إ�رارا ��!��� 2  ا�3	���ن إدراك و
  .ا�(	ون �����	

�3��ذا ا��
�  و��7ر���I3 ن	��0، أر$	دي و ا�%ر�  ا�ر$نھ   أ0	وي  ا�ر$ن ا��
  وا�ر$ن ا��
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ص �7ر�م  ھ�	 ھو ا�!�� &�ر ا��%رو�� ���
ل و�0�$��	 إذا �و2ر �A أ�ران 	�ر$ن ا�%ر� 2� Aو���
�0�ب �ن أ0�	ب ا5�	��  A و�(رر A�2 ا�(	ون �(	�	ً ��ن �ر�$� Aو��، إذ ا��	ء أ0�	ب ا5�	�� �11دم �

ص ا��7ر�م A� 	��  . %رط ��ظل ا��
ل ����ظ	ً �	�!�� &�ر ا��%رو�� ا��  أ0$

�3 �	!ر ھ  وھو �(وم  
  ا��ظ�ر ا�ذي ��رز �A إ�� ا�
	�م ا��	ر7 � ا�ر$ن ا��	ديوI3 ��� : ل
ا��
 �
ل ھو ا�%	ط ا7�5	��	2 ، ����
�ل  ا����3ل 2  وا����7 وا�
I@� ا�0�أو ا��و@ف ا��0�  ا�ذي �0ب  ا�(�	م 

 	ع �ن 2
ل  إ�� ا�7	��?	�أي ا��رر ا�ذي ���(A  ، وا����7 ھ   ا?��داء ��� �ق ����A ا�(	ون
��� ھ  ا�را�ط� ا��  �!ل �	 ��ن ا��
ل وا����7ا��0وك ا75را�  �  ، 12، وا�
I@� ا�0

0واء ا��ذت !ورة ا�(!د ا�7	�  و���ذ ا��7رم ا��
ل  �
  ا5رادة ا��  �(�رن ��	 ا�ر$ن ا��
ويو
�	 7ر��� ��د��، $�	 2  7ر��� ا�(�ل ا�
�د =�أو ا��ذت !ور ا��ط= &�ر ا�
�دي  �I3،�و!ف ا�7ر��� 
�	 &�ر ��د�� ، وھو �وA�7 ا��	�ل =�ار�$	ب ا��
ل ا��$ون ��7ر���  إ��راد�A إو�د�ذ �و!ف ا�7ر��� 

���7 7ر��� أ�رى أ��7ر��� ا��  و@
ت أو ھ	د2	 ا�� ���7 ا� 13.   

?  �2 �����
ض  و��!وص ا�7ر��� ا�����رج �ن ھذا ا��
� ا�
	م ��7ر��� وأر$	�	 &�ر أ�	 ����ز 

ل ا�7ر� ��	�  .ا��!	�ص ��� ��0وى ا.ر$	ن وا��!��� ا��  �����	 ا�(	ون وا����ررة 

وا�ن ا������ ���	�� ا�����، إ�� 7	ب ا�طرق ا�و@	��� ا������3 ����	 ا���د ا��%رع ا��ور��	  2  %�� ا�(
A ? 7ر��� و? =��دأ ا�(	�ل ��� A2  ا��ر��ص وإ�زا��� درا�0 ا.3ر ا���� ، طر�(� ا��7ر�م �$ر�0	 �

ص 0	�ق ��� ار�$	��	 وا�ذي $رA�0 ا��	دة �  .�ن @	ون ا75راءات ا�7	��� �4(و�� إ? 

ا������ ا��ور��	�� ���ق ��� ���زات �%�ر$� ���ص ��	 ����7 2  �!و!�� $ل ر$ن و�$	د ا�(وا�ن 
  .�ن أر$	ن ا�7ر��� ا������ ا�I3ث �ن �	 ھو %	�" 2  ا�(وا�د ا�
	�� ا��  ��$م أر$	ن ا�7ر��� ��و�	

  :وورد ھذه ا��!و!�� و2ق �
	��7 ا.ر$	ن $�	 �� 

  :����,+و+�� ا�ر.ن ا��ر�� ���ر��� ا��: أو   

  �		 2  إن ��دأ ا�%ر��� ��ط�ب أن �$ون ا�ص ا�7��ق ��� ا��
ل ا�ذي �7ر�A ، و$�	 0�ق أن �ر 	0
ا�(وا�د ا�
	�� أن ا�(	ون ھو ا�ذي ���  ا�!�� ا�7ر��� ��� ا��
ل و��دد �A �(و��A، و��07دا ��ذه 

�ط ھذا ا��7ر�ما�(	�دة �ص ا�(	ون ا�7	�  و@	ون ا75راءات ��� ��7و�� �ن ا�(وا�  .�د ا��  �

7د أن ا��	دة   وإذا ر7
	 إ�� أ�$	م ا�(	ون ا�7	�  ا��ور��	  و@	ون ا75راءات ا�7	��� ا��ور��	
 /�ت ا�7را�م إ�� �3I3 أواع ھ  ا�7	�	ت وا�7!  �ن ا.و�� �ن ا�(	ون ا�7	�  ا��ور��	

�	 ��ث �ددت ا��واد وا���	��	ت وا���رت ا�
(و�� ا��(ررة ���
ل ا��� 8و7و�6ر�$ب �
�	را ������ز 
ا�
(و�	ت ا�7���  9ا�
(و�	ت ا�7	��� ��ز���	 �(و�	ت ا��دود وا.%K	ل ا�%	@� وا�70ن و�ددت ا��	دة 

�و�	 إ�� ��س 0وات ���  �11A �دود ا���س �ن  ��34!درا�	 ا���س وا�Kرا�� و�ددت ا��	دة 

                                                           

�ط	�  �راد �ر7" 0	�ق  11
  

�ط	�  �راد �ر7" 0	�ق  12
  

�ط	�  �راد �س ا��ر7" ا�0	�ق  13
  



 
27 

�دة  439و�	ت ا���	��	ت 2  ا���س وا�Kرا�� وا��!	درة و�دت ا��	دة �( 438ا.$3ر، و�ددت ا��	دة 


%رة أ�	م $=��� �د و�ددت ا��	دة �A ا�0(ف ا.��� ��Kرا�� ��� ا���	���  440ا���س ��� ا�Kرا�� �

أو@�� �	 �م $ن أ�	م �	�� �ود �دھ	 �$ون ا��د ا.��� ����س ��� ھذه ا���	��� ھو ��0  4800ب 

ص ا��	دة  50.000ا�Kرا�� ����	 إ��  أ%�ر و�ر2"� 	)�  .�ن ا�(	ون ا�7	�  447أو@�� ط

  .��� أن ����ف در7	ت ا���	��	ت و�(و�	��	 ��دد ��ر0وم 448و!ت ا��	دة 

واطI@	 �ن ھذه ا�!وص، وظرا إ�� أن �(��د ا��ر�� وا�Kرا�� ھ�	 ا�
	�Iن ا��%�ر$	ن ��ن ھذه 
��(��د �ر�� �ر�$�A ا.واع ا�I3ث �ن ا�
(و�	ت A��� ب@	
،  ا�0(ر ا�
�ل ا�(�	�  ��� أن $ل 2
ل �

7	�� وان $	ن ا��د ا.��� ��(��د ا��ر�� �	�.$3ر �ن ��س 0وات أو ���0ق �
(و�� �د��  و!ف 
7�� أن �م �$ن ��	����	�  .���A �0	وي أو ا@ل �ن ��س 0وات �0  

�س ��دة ? ��7	وز �%رة أ�	م أو وأن ا���	��� ھ  $ل 2
ل �
	@ب ���A ا�(	و��	�ن، 2  &�ر �	��، ا�
ود 
ا��  ھذه �وا�ط�	 �و$ول ) ا���	��	ت( أو@�� ، وأن ھذا ا�وع �ن ا�7را�م4800&را�� ? ��
دى 

	��	�  .���ر0وم !���I ��د�د ����ف در7	��	 و�(و

�ل أن �=�  ا��(رة ا�3	�� �ن ا��	دة  @484 	
د ��	��	ت �ن @	ون ا75راءات ا�7� A��� و�ص ��� ا

�س أ@!	ه %�ر و�Kرا�� أ@!	ھ	 �%رة آ?ف أو@�� أو ��Qدى � ��
(و�ا�7را�م ا��  �
	@ب ����	 
  .ا�
(و���ن 2(ط 

�ر أ��	 ��	��	ت ا�7را�م ا��  �
ط  ا�(	ون !را�� �
� Aو�ص ا��(رة ا�3	��3 �ن �س ا��	دة ��� ا
ت ا�
(و�� ا��(ررةا?��!	ص ��2	 ���$�� ا���	��	ت �	$ 	��.  

3�0	ء 	�و@د 0	رت $ل ا�(وا�ن ا��ور��	�� ا��  ����ن �ر���	ت �(	��� ��� ا��رام ھذه ا�(وا�د 
 A���0� $ن�� 	ل �I� ء �ن	3�0?	� A�!ن و$�� 	��ا�(وا�ن ا��  �7رم 2  ا���دان ا���� ، 2(د أ�ت 

�	ت 7��� وا���و�ض ���0ط� ا��ظ���� ��د�د �	��7ر�م �ن طر�ق ا�5	�� �ن �Iل ا�ص ��� �(و
ا��!ر2	ت ا��  �ط�ق ����	 ھذه ا�
(و�	ت �ن ��7 و�ن ��7 أ�رى @د �و$ل ���0ط	ت ا��ظ���� ��د�د 

	
� 	��	�و@د ��7	وز 2  $ل ذ�ك �0ط� ا��ر0وم ���/ ��وز�ر ا��
  �0ط�  ا���	��	ت ا�7��� و�(و

(و�	ت ا��	� ��@	
A أA �م �
د ا�ص ا��%ر�
  ھو ا��7رم و�ده ��د�د ا�7/ ا��� U��ر!ودة ، ��	 �

�ل أ!��ت �
A ا��ظ��	ت ا�!	درة �ن ا5دارة و ا��0ط� ا����ذ��  ������ أ��ت . 2  ا���دان ا�
 A�	ا��زا� A�2 دد�� A��� �%ر�" �	ص �!	�	3�� �����	�ا��را��ص ا5دار�� ��زاو�� ا�%	ط	ت ا��	رة 

، و��ر�ب ��� ذ�ك ا���	ر �دم �ط	�(� �0و$A ����وى ا��ر��ص  ��14دا��ر ا���رو�� ���Aا�(	و�� وا
	 ا������، ��$ن أن ذ$ر ھ	 �ن �7ر��� �
	@ب ����	 ا�(	ون، و$�3رة ھ  ا.���3 ��� ذ�ك 2  @وا

 	��	��7�:  

�س �ن �0 �44	 !ت ���A ا��	دة  -��	� ��� أ%�ر إ�� �	م و&را�� �ن �دو� ا����� ا���وا�� �ن ا�
(و

إ�� ���ون $ل �ن �(وم ��7	رب آو ��وث ����� ��� ��وان دون ا?��زام �	��ر���	ت  �500.000ن 

	�� ا��ظ���� وا��%ر�
�� ا��
�ول 
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�	�	ت �40	 !ت ���A ا��	دة  -�	��� �ن ا�(	ون ا���
�ق @	
����	��	ت ھذا ا�(	ون &�ر ا��!وص   

و$ذ�ك ��	��	ت ا�ظ	م ا��ط��(  �A أو �7Eراءات ا���ددة ) 39و  38أي ( Iه����	 A�2 2  ا��واد أ�

�Kرا�� �ن  A�	���)�� 	)� .أو@�� 100.000إ��  10.000ط


	@ب ��	��� أ�$	م ھذا ا�(	ون و!وص �ط��(A ا��   28ا��	دة  -� A�ن @	ون ا��ظ�رة ا��  �ص ��� ا


(و�� ا���س  800.000إ��  ��10.000 �ن �Kرا 27إ��  �23م �ذ$ر !را�� 2  ا��واد �ن �أو@�� و

 .�و�	 أو ��Qدى ا�
(و���ن 60إ��  �2ن 

�ن @	ون ا�!�د ا���	��	ت ا.�رى ��(وا�د ا��!وص ����	 2  @	ون ا�!�د ) 7د�دة(71ا��	دة  -

أو@�� و  200.000وا�!وص ا��ط�(� �A وا��  �م ��دد !را�� �
	@ب �Kرا�� ��راوح ��ن 

 أو@�� 20.000.000

$ل %�ص ? ���رم ا��
���	ت ا�!	درة �ن ا�وز�ر ا��$�ف �	���	ه أن ��� �دو� ا��	ء !ت  72ا��	دة  -

�	I�5ن وا��!ر�/ (  21إ��  19�%	ن ا75راءات ا��!وص ����	 2  ا��واد �ن  �)�
أي ا���


	@ب )وا��	زل�: 


���	ت ا����(� ��Q!	ل اI�5نأو@�� إذا $	ن ا.�ر �� 50.000و 30.000�Kرا�� ��راوح ��ن  ���	�
�ق  

 أو@�� إذا $	ن ا.�ر ��
�ق ��ر��ص 150.000و  50.000�Kرا�� ��راوح ��ن  �

	زل 250.000إ��  100.000�Kرا�� �ن  ��� .أو@��، إذا $	ن ا.�ر ��
�ق 

    :,+و+�� ا�ر.ن ا���دي ���ر��� ا������: &����      

	 أن ا�ر$ن ا��	دي ��7ر 0�ق أن �ر��3 �	!ر ھ  I3 ��� ر7  ا�ذي �%��ل	ا�� 	ھو �ظ�رھ ���
	���� ����  .ا��
ل ا�7ر�  و��A�7 وا�
I@� ا�0

 	���	 ���ز ا�ر$ن ا��	دي ��7ر��� ا������ ھو أن ا��0وك ا75را�  2  ا���دان ا����  0واء $	ن ا�7	
	ع �ن ا5�Iغ �و�	ء ��?	$ 	���	�  �I3 ���$م 2  $��و�ث 7و أو �	ء أو @ط" %7ر أو �0��وا  أو 

و ا����7 ا�7ر��� �دورھ	 ? �
  . إ��	ء ا�!�� ا�7ر��� ���A �ر��ص ا5دارة و%روط ذ�ك ا��ر��ص
�ل �$�  �و@" ھذا ا��رر أو ا���	ل �دوث �طر ��� ���رض ��(ق  �����	��!�� ����� ��(ق ا��رر 

"� ، �7��ا��$��� ���	�� ا�
!ر ا����  ا�ذي و@" @" �Eدارة �رر إن وھذا ا�إ0	د ���� �(��م  ھذه ا�
  .���A ا?��داء

2��!وص  ����ر ا��ر��ص ا5داري �ن ا�
	!ر �I@� ا��را��ص ا5دار�� �	��0وك ا75را�  ا��
� ،
2
�� أ0	A0 ��$ن ا��$م ���  ،�!	� ��!�ا����� 2  �0=�� ا��7ر�م ا����  و��د�د ا��0وك ا75را�  

���� ام ? 2  ا�
د�د �ن ا�7را�م و��� رأ�0	 ا���وثو7ود ا��	ك ��  و	@.  

�	 !�� ا��7ر�م ��7رد ��	زة �  ��� �����" ��(وا�ن ا������ ا��ور��	�� ��Iظ أن �
ظم ا�7را�م ا�����	2
�ر�$ب ا��
ل �ر�!�  وا70	م ا.2
	ل ا��  @	م ��	 �" %روط ا�ر�!� ا���و�� �A، ��� و�و ا��ق 

Aط	%����، 2	�ر�!� ا��  ���	 ا�وز�ر ا����ص ��  ا�!�� ا�7ر��� �ن ا��
ل  �	��ررا 2	د�	 
�ر �زاو�� ا�%	ط �
�ل �	)��	�0�ب �ن أ0�	ب إ�	�� ا��
ل ا��7رم، و  
����، وھ  ��ذا ا���	�ا��	ر 
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ودون دون ا�ر�!� ا��0�(� ا�5زا��� 7ر��� ��� و�و ��ت ��	رA�0 و2ق ا�%روط ا��!وص ����	 
�����	����� أ�� أ�رار ظ	ھرة �	�  .أن ���ق ��ك ا���	ر�0 

و�
رف ا��ر��ص �!�� �	�� أA ا5ذن ا�!	در �ن ا5دارة ا����!� ���	ر�0 %	ط �
�ن ? �7وز 
��Kر ھذا ا5ذن A�0ر	ون أو �و$ل ��15، و���A ا5دارة إذا �و2رت ا�%روط ا�Iز�� ا��  ��ددھ	 ا�(	

  .	إ�� ا��ظ�م ��د�دھ

  �2و و���0 ا���7 ا5دار�� ا��$��� ���	�� ا����� 2  ا�0�	ق ا.�رار ا������ وا���$م 2  ا.�ط	ر ا������� 

 	�و���ذ ھذه ا��را��ص ا5دار�� و2ق ا�!وص ا��ور��	�� �دة أ%$	ل ��	 ا�ر�!� ا��0�(� و�
  .ا��!ر�/ و��	 اI�5ن و��	 ا��	زل و��	 ا?���	ز

���7 ا��  ھ  أ3ر ا��0وك ا75را�  ��� ا��!��� ا������ أ3را �
�د �A ا�(	ون، �2د�و��	 و��!وص ا�
	  ).50(ا�(	و  ھو ��(ق ا��داء او �طر �!�ب او ��دد �!��� ����� @	و

وا��رر ا����  ��$�A �دة ا���	رات �7
�A ����زا �ن ا����7 2  ا�7را�م ا��(��د�� 0�2=�� ا��وع 

دي �ن وا��وازن ا���و��	�
� أن ا��رر ا������ ���ص ��  ���
دى ا��رر ا�� A��� و7  ��ر�ب�

!ر ���  إ�� آ�ر أي أن ا.�رار ا��  �!�ب �!را ����	 �7ر ا��رر ��
	!ر ا.�رى�.  

A ا��%�� �ن و@وع �رر ��!��� �����	 ا�(	ون، =�أ�	 ا��طر �2و ا��ذر �و@وع ا��رر و�
رف 
2���7 ا��0 Aطرو�����	�  وك ا75را�  2  7را�م ا��طر ھ  ا��داء ����ل أي ��د�د ���ق ا����  

 I�I3�2 0(  ا��زارع �	���	ه ا�(ذرة 0�ق أن 0�ب أ�رارا �!�� ا50	ن و�	��	�  �7رم ھذا ا��
ل ��0(
�7��  ��� أ0	س ا���	ل �دوث �س ا�

�� و�دات @�	س ا����7 ا����� دو��
ب ا��
	��ر ا������ دورا ���	 2  ��د�	3��
	��ر ا������ ھ  ��	2 �
������	�، وھذه ا��
	��ر ا0د ا��%رع ���0ط	ت ا5دار�� ��د�دھ	، وھو �	 �
  اA 16ا.�رار ا��  ���ق 

2وض ���0ط� ا��ظ���� ��د�د �وا�ط ا����7 ا��  �و!ف �	�7ر���، ���2 2  ا�7را�م ا��  ا%�رط ��2	 

	��ر ��د�د ا��%رع �و!ف ا��
ل �	�7رم � "����7 7ر���، 27ده @د أو$ل �Eدارة أ��	 و� A)�)��

  .ھذه ا����7 ا�7ر���

  : ,+و+�� ا�ر.ن ا����وي ���ر��� ا������: &��&�          

 	�$ 	�A ا!راف إرادة ا�7	  إ�� ار�$	ب ا�7ر��� �" ا�
�م �=ر$	=�
رف ا�ر$ن ا��
وي �	دة �
$ون أ�	م !ور��ن، إ�	 7را�م ��د�� وھ  ا��  ��A7 ��2	 إرادة ا�7	  إ�� ��ط���	 ا�(	ون، �ذ�ك 

ار�$	ب ا��
ل و@!د ا����7 ا�7ر��� �" ا�
�م �$ل ا�و@	�" ا��  ��ط���	 ا�(	ون وھو ا�(!د ا�7	� ، وإ�	 

                                                           

�ط	�  �راد �ر7" 0	�ق  15
  

�ط	�  �راد �س ا��ر7" ا�0	�ق  16
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�	�U �م �$ن ��و@
�	 و@ت ار�$	ب ا��
ل أو �و@
�	 و�$A �م �=� A��� ل ��ر�ب
��  ذ @�	م ا�7	
  .17يا?���	ط	ت ا�Iز�� وھو ا��ط= &�ر ا�
�د

�	ول ��2	 ��  إ0(	ط ا�(وا�د ا�واردة 2  ھذا  �����و5�راز �!و!�� ا�ر$ن ا��
وي ��7را�م ا�
��  . ا��
ر�ف ��� ����ف ا�7را�م ا������ ا�واردة 2  ا�(وا�ن ا��ور��	

0�� ��(!د ا�7	�  ا�ذي ��$ون �ن �!ري ا�
�م وا5را�	�دة، ��ث ��3ل ا5رادة ا�%	ط ا��0  ا�ذي 2
� ، أي أن ا�(!د ا�7	�  ا�ذي ھو ا�7	ه ا5رادة ���
ل أو �
� �7���!در �ن و�  وإدراك ھ	د2	 ���وغ 

�7��  . ا��رك ا��
	@ب ���A و �
�د ا����7 ا���ر��� ���A، ��ط�ب إرادة ا��0وك وإرادة ا�

��� A�ط	ق وا0" 2  ا�7را�م ا������ ا�7	��� وا��  ��دوا ��2	 ا���	د  7د ا��%رع ا��ور��	  @د أ�ذ 
ا��7ر�م ��2	 ��� ���7 ا?��داء ا���	%ر ��� ا50	ن و����$	�A أ$3ر �ن ا��ر$�ز ��� ا���	ر ا�!�� 


!ر ا����رر�� �����  .ا�

7دھ	 �7رم و�
	@ب إ%
	ل ا�	 I3�2410 ا��	دة   
ض �ن @	ون ا�
(و�	ت ا��ور��	�ر ��دا 2  

ا�
	!ر ا������ و�%�رط �(�	م ھذه ا�7ر��� $ون ھذه ا�
	!ر ا������ ��ك ���Kر و�و2ر ا�
�د و��(ق 

!ر�A . ا5�رار �	��Kر�  �	وھو �	 �
  ا%�راط ا��%رع �(�	م ھذه ا�7ر��� �و2ر ا�(!د ا�7

�7��  .ا������3ن 2  ا�
�م وإرادة ا��
ل وا�

  .�ن �س ا�(	ون 3�411	ل 7ر��� ھدم ����$	ت ا��Kر ا�واردة 2  ص ا��	دة  و�س ا�% ء �ط�ق ���

�ن ا�(	ون ر@م  5و  4و�س ا�و!ف �0رى ��� ا�7را�م ا������ ا5رھ	��� ا��7ر�� �	��واد 

ا�!	در ��	ر�:  K��2005/047  و��ل ��ل ا�(	ون ر@م  �2010و��و  21ا�!	در ��	ر�:  2010/035

ص ا��واد ا� �2005و��و  26� ��@	
�ن  �3A ��ث  !ت ا��	دة  9و  ��8
�ق ��$	��2 ا5رھ	ب وا��


د إرھ	��� إن ار�$�ت �!�� إراد�� ��دف �رھ�ب ا�0$	ن أو @�ر ا��0ط	ت � 	��س ا�(	ون ��� ا
7�2رد ��(ق 2
ل ا?��داء ا��	دي ��� �	!ر ا����� ? �%$ل 7ر��� إرھ	��� ��0و7ب . ا�
�و���
�� 3أ�Iه �ل ?�د �ن ا@�ران ھذا ا��
ل �	�(!د ا���دد 2  ا��	دة  9و  8ا���ددة 2  ا��	د��ن  ا�
(و

(��	 �ن � ����
	!ر ا����	ء ھذا ا�(!د 2  ھذه ا.2
	ل ا��	رة 	2 Aو��� ،�����و!ف ا�7ر��� �	5رھ	

ل ��و7ب ا��	�!وص ا������ و!ف ا�7	�� ا5رھ	��� إ�� ا���	��	ت ا��
	@ب ��� �7ر ا�(�	م �

  .ا.�رى

�وا7ب ا���ط�   أ�	 ا�!ورة ا�3	�� ��ر$ن ا��
وي ا������3 2  ا��ط= &�ر ا�
�دي ا�ذي ھو إ�Iل ا�7	
 �
�وا��ذر ا�ذي ��ط��A ا���	ة ا?��7	��� وا��  �رى &	���� ا��(A أن !ور ا��ط= ��2	 ��!ورة 2  أر

�	ه، و�دم �را�	ة ا.ظ�� وا�(وا�نأ%$	ل ھ  ا�ر�و� ، �دم ا?���	ط ، وا5ھ�	ل و�27دھ	 �18دم ا? ،

ض ا��	?ت �3�0	ء 	�7/ وا���	��	ت �	�ھ  ا�!ورة ا���%رة 2  ��7" ا�7را�م ا����� ا��و!و�2 

�����	�  .ا��	!� ا��  ��م ا�ص ��2	 ��� ا%�راط �و2ر ا�
�د 2  ا��
ل ا���ر 

                                                           

�ط	�  �راد �س ا��ر7" ا�0	�ق   17
  

ا�0	�ق �ط	�  �راد �س ا��ر7"  18
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�	ن، وع ���0زم A�2 ا�(	ون �دوث �رر �
�ن وھذه ا�7را�م &�ر ا�
�د�� ھ  ��� ا�
�وم و
 ��%�  
ل �2و �
	@ب ��� �7رد �دوث ا��
ل �ن ا�7	��	�ووع ? ���0زم A�2 ا�(	ون �دوث �رر 

  .�دوث ا��رر، و�و �م ��دث ا��رر

ذ$ر �����  :و�ن أ���3 أ�ذ ا��%رع ��ذا ا�وع ��� ط	ق وا0" 2  ا�7را�م ا�

�� �ن ط�ش أو إھ�	ل أو �0و أو �دم �را�	ة ��ظم 7ر��� ا��0�ب 2  �ر�ق 2   -	&
ص ا��	دة ��	ت 73ا��7رم وا��
	@ب 	Kا� �  .�ن �دو

�وي ا��7ر�� �	��واد  -	Kل ا�	ورا ��7�، 748را�م �دم ا��(�د �=�$	م ر�ص اIK�0ل و�

�	��	دة  52، 51، 50 ��@	
�	ت وا��	
  �ن �س ا�(	ون �71ن �دو� ا�

ص ا��	دة  �وا�� أو7ر��� إد�	ل ��	ت � -� ��@	
�	��� &�ر �ر�!� إ�� �ور��	�	 ا��
90 ����  .�ن ا�(	ون ا5ط	ر ��

ا�(�	م ��7	رب أو ��وث ����� أو �7ر���� ��� ا���وا	ت دون ا?��زام �	��ر���	ت   -
�	��واد  ��@	
ا��	دة �ن @	ون ا�
(و�	ت و 430و  429ا��ظ���� وا��%ر�
�� ا��
�ول ��	 ا��7ر�� وا��

44 ��  .�ن �دو� ا����� ا���وا

�	��واد  - ��@	

� ا���ظم ا����	�A 8و  77ر��� �!د�ر او ا��0راد ا���وان دون ا��(�د �  

�� $ل �ن ���	ون 2  و�" ا��	�	ت  90!ت ا��	دة  -@	
� ��� �����ن ا�(	ون ا5ط	ر ��

�Kرا�� �ن 266  ا��	دة  !وص ����		 ��
���	ت @	��� ا�%روط ا������ظ ��	 �ر@ ا��  ���7	 أو ،

  .أو@�� 500.000إ��  5000

 �����و��و�	 7د !ورة �دم ا?���	ط �ن !ور ا.�ط	ء ا��  �%$ل ا�
!ر ا��
وي 2  ا�7ر��� ا�
2  ا��
	�ل �" ا��واد ا��%
� ��ث 7رم ا�(	ون ا��
	�ل 2  ھذه ا��واد �دون �ر��ص، أ�	 2  �	�� 

� 	)�  .�ر��ص، 2(د 7رم ا�(	ون �دم ا��	ذ ا?���	ط	ت ا�Iز�� ��" إ�دا�3	 ���ررا��
	�ل ��2	 ط

 "�7 �
دم ا�(�	م �	�وا7�	ت ا�Iز�� �����	?ة ھ  7را�م ا���وث �Iل وا�	5ھ�	� �
وأ$3ر ا�7را�م ا�وا@
A3ا���وث أو ا��(��ل �ن �دو.  

�ن وا.ظ�� ��2
�ق �7را�م ا��طر �!ورة أ�	 !ورة ا��ط= &�ر ا�
�دي ا������3 2  �دم �را�	ة ا�(وا
اطI@	 �ن ط�K	ن ا�!�� 2  ا�7را�م ا������ �$ون ھ  ا�ط	&�� ��� ا�!ور ا.�رى أ$3ر �ذ�ك �$	د 
��� ا����ا�و@	��� ��(	ون 	)
  .  ��� ا�!�� ا�رد��� أو ا�

�����
ض ا�7/ ا��  :و�ن أ���3 �	?ت ا%�راط �و2ر �!ر ا�
�د 2  

- 	�  A��� ت!�س �ن 0� إ��  430ا��(رة ا�3	�� �ن ا��	دة ��	�
	@ب � A�ن ا�(	ون ا�7	�  ��� أ

%ر أ�راض  ��داأو@�� $ل �ن أو7د أو 0	ھم  30.000إ��  ��5.000س 0وات و�Kرا�� �ن   2

وا�$Iب وا�(طط أو ا�ط�ور 2  أ@�	!�	 أو ا��ل أو ��وا	ت  �428
د�� ����وا	ت ا��
ددة 2  ا��	دة 


	@ب ��� ا���	و�� 7$�� �	��ا� A  .�!�د أو ا.�0	ك، وأ
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�س �ن ��0 أ%�ر إ�� �	م  43و�	 !ت ���A ا��	دة  -��	�
	@ب � A�ن �دو� ا����� ا���وا�� ��� أ

.ي ��وان 2  �رض �
د  ��داأو@�� $ل %�ص ��0�ب  1.000.000إ��  500.000و�Kرا�� �ن 

0�ب �!�� إراد�� أو &�ر ��  �	��	�  .إراد�� 2  إ�داث 7�� ��وا��و


ض ا.2
	ل  42و�	 !ت ���A ا��	دة  -��ن �دو� ا�ط	@� ا�ذر�� �ن ا%�راط �و2ر ا�
�د 2  ار�$	ب 


(و�	ت ا���ددة 2  ا��	دة �	� 	����� �ر�$@	
��57 A�.  

��د��  إذن �	!�� ا�ر$ن ا��
وي 2  ا�7را�م ا������ ���3ل 2  أن ا&�ب ھذه ا�7را�م ھ  7را�م &�ر
�	?ة أو �دم �را�	ة ا�(وا�ن وا.ظ��، �Iل أو ا�	ط أو ا5ھ�	ط= �دم ا?���� ��� 	��	ل �(�	وا5%$

�U أ��		 �ن ھذه ا�7را�م �ن أ�رار � ���07	�A7 ا�(	ون �Q@رار ��دأ �%د�د �ا�ذي @د � 	� Aطر�
!ت ���A ا��(رة 	� I3� ?ت �ن ذ�ك	2  ھذه ا�� ���	ت �ن  �73ن ا��	دة ا�3	��  ا�
(و	Kا� ��ن �دو

��ل، 2	ن �(و��  74أA 2  �	�� �	 إذا �0�ب ا��ر�ق 2  أ�رار �	��را�  ، إذا �م �$ن ��ط��ق ا��	دة 

ص ا��	دة  6ا���س 2  ھذه ا��	�� ? ��$ن أن �(ل �ن � 	)�!ت ���A ا��	دة . �ن ا��دو�75أ%�ر ط 	�

�(و�� ا�70ن ا��ؤ@ت �" إ��  42و�� ا.2
	ل ا���ددة 2  ا��	دة �ن @	ون ا�ط	@� ا�ذر�� �ن ر2" �( 56

�إذا ���ون أو@��  5إ��  1ا.%K	ل ا�%	@� و�Kرا�� �ن �ھذه ا�7ر��� 2  ا�و2	ة أو ا�7روح ا�07د��  ت�0

���� 2	ن أ!�	��	 أو ا���	���ن �
�م 2  ھذه ا��	�� �
ر��ن�	�   .أو ا5�رار 

  ا������� !� ا��ر��� ا������,+و+�� �'طرة : ا���رة ا�&����

"���� 2  ا���دان ا����  ��Iظ ���ز ا�7را�م ا������ �ن ا�7را�م ا�
	د�� ��!	�ص  ا����	)
!وص ا���
 �������!وص ھذه ا�7را�م �دء ��ن ��ق ��م ��Iظ� ا���	��	ت ا� �
�أ0	��0 ��2	 ��
�ق ��0	طر ا���	

 ������ط 2	����	 و�(د�ر �7م ا.�رار ا��7راء ا���	��	ت ا��ر!ودة، و$ذا !�� ��ر�ك د�	وي و
�	ء ا�د�وى ا�
�و��� ��و7ب ھذا ا��!	�/)�	، وا=%�����، و�ن ���ك �ق ا��!	�/ �	�  .ا5�رار 

 :ا��+��6 �'�ط ا�د�وى ا���و��� ر5م $��م ا��'ؤو���:  أو 

�	ء ا�د�وى ا�
�و��� )��و7ب ا��!	��� ��2	 ا�وا@
� �ن أھم �	 ���ز ا�7را�م ا������ �ن &�رھ	 ھو ا
��7ر  	��2 �
�3�0	ء ا�7	�	ت ا������ 2	ن �
ظم ا�7را�م ا������ ��و@ف ا���		�2 ، �	��ل !دور ا��$م ا�@
�	�7ر��� و��ن �ر�$ب ا�7ر��� و�ن أ���3   
إ�رام !�/ 7زا�  ��ن ا�وز�ر ا��$�ف �	���دان ا����  ا��

 ��� :ھذا ا��!	�/ 2  �%ر�
	 ا�

�ن �دو� ا�و@	�� وا���I0 ا�!��� ��� اA ����" ا�وز�ر ا��$�ف �	�!�� او ا�وزراء  72!ت ا��	دة 

 96ا��
��ن ��0ط� ا��!	�/ �	0م ا�دو�� @�ل !دور ا��$م ��2	 ��
�ق �	���	��	ت ا��%	ر إ���	 2  ا��واد 
A واA �0(ط ا�د�وى ا�
�و��� �	��!	��� 100و  99و  98و �.  

�	�	ت أن ا��!	���  46ة ا�3	��3 �ن ا��	دة !ت ا��(را�وز�ر ا��$�ف (�ن ا�(	ون ا���
�ق ���	�� ا�

�طل ا�د�وى ا�
�و��� إذا �د��ت @�ل ا�طق �	��$م) �	�زرا�� �  

�ن �دو� ���0ر ا���وا	ت ا��ر�� وا�!�د ا��ري ��� أن ا��!	���  35!ت ا��(رة ا�3	�� �ن ا��	دة 

  .ف ا�د�وى ا�
�و���@�ل إ!دار ا��$م �و@
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�ن ا�(	ون ا���
�ق �	��ظ�رة ا�وط�� ��وض آر$�ن اA ��$ن أن �$ون ا���	��	ت  31!ت ا��	دة 

ا��%	ر إ���	 2  ا��واد أ�Iه �و�وع !�/ و2ق ا�%روط ا��!وص ����	 �0ب ا��	�� 2  @	ون 
��� ����	ت أو أ�� أ�$	م أ�رى @		Kه وا�	ون ا���  ط��قا�!�د ا���ري أو @	

�	ت !���I ا��!	��� @�ل  �69�ت ا��	دة 	Kء ا�I$وو ���	��ط ا�%رط� ا�(��	ت �$ل 	Kا� ��ن �دو

�وي	K2  ا�%=ن ا� /��!وص ا�7  �	�  !دور ا��$م ا�

�ن @	ون ا�!�د ا���ري ��� اA ��وز�ر ا��$�ف �	�!�د أو ا��0ط� ا���د�� ) 7د�دة(73!ت ا��	دة 

	�و ) 7د�دة( 65و ) 7د�دة(064م ا�دو�� �%	ن ا���	��	ت ا��%	ر إ���	 2  ا��واد ��ذا ا�Kرض ا��!	�/ 

د &�	ب ا��!	��� ��رك ا�د�وى ا�
�و���)7د�دة( 66� A  .، وا


د ا��ت ا��	� ، ���2م �ن ا�!وص ا�0	�(� أن ��$ن ا��0	ؤل ا��طروح ھو �=�3ر ا��!	�/ ��� ا�د�وى 

د ا��$م ا��	�  ? أ3ر���و7ب ا��$م ا��	� ، و7د ا.�ر أ$3ر  ا��!	���  	��	���	 ���  �	 �(رر @


� �ن ا��	دة �
د  I746ء 2  ص ا��(رة ا�را��	�	ت �(و��	 ان ا��!	��� �ن ا�(	ون ا���
�ق ���	�� ا�

�� �ن ا�
(و�� ، وھو �	 �
  أن ا��!	��� إن $	ت �و@ف �
ا�طق �	��$م ? �ط	ل إ? ا�7واب ا�

ده ? �0(ط ا�
(و�� ا�د�وى� 	�Q2  �	��ل ا��$م ا�@.  

   :+�� �-ر�ك ا�د�وى ا���و��� !� ا��را�م ا������: &����    

�رو7	 ��� �	 ھو �
�ود 2  ا��0	طر ا�
	د��، 2	ن �ق أو �0ط� ��ر�ك ا�د�وى ا�
�و��� 2  ا�7را�م 
�� ا�
	�� ا��  ����" دا��	 ��0ط� ا�	� .����I 2  ا��0	طر ا�
	د��ا������ ��س �$را ��� ا�

/ �ق ��ر�ك ا�د�وى ا�
�و��� �0ط� ا��Iء ��دوا أن2���� ھذه @د �م �(��دھ	 2  ھذا ا�وع �ن ا�7را�م 
�� ��ث !ت ا��	دة 	��Kض ا�ظر �ن  �7�86	ت أ�رى &�ر ا� A�ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ ��� أ

���	��� ا�
	�� 2	ن ا�وز�ر ا��$�ف 	�
� !��I	ت ا��	��� ��	
�� أو ��A�3 �$��	 �د�� ���!��� ا�
�����	��!رف ا�ظر �ن  87وأ�	2ت ا��	دة . ا���	��	ت ا��ر�$�� 2  �7	ل ا5�رار   AA ��� أ�

2	ن ا�د�وى ا�
�و��� ��$ن ��ر�$�	 �ن طرف را�ط	ت ا����� أو ا���7و�	ت  �86ر���	ت ا��	دة 

  .ا������


� ��د�	�
� ��ك ا���	��وي ا�
�و��� ا������ ا��  ��ت ھذه ا�!وص �وز�ر ا����� أو ��A�3 �ن �2	 ط
��7 و�را�ط	ت ا����� أو ا���7و�	ت ا������ �ن ��7 أ�رى، I2 %ك أ�	 ��د �ن �0ط� ا�����I ا��  
�� أم �(�!ر ا.�ر 	��� 2  ا�(�	�	 ا�
	د��، و�$ن إ�� أي �دى ھل ��!ور ��و��	 ��ل ا�	���	 ا� "����

A و�ق ��70ل ا�ط
ون �د ا.�$	م �=%� ���	�
� ا75راءات ا�(��� إ7راءات �(د�م ا�%$	�� و ��	
 �	 و���3ل ا�دو�� $طرف �د=%�.  


ض ا�!وص ا������ ا����!!� وا��  �ؤ$د أن ھذا ا��ق 2  �  2 	�0���ا75	�� ��� ھذه ا��0	ؤ?ت 
����� ��ر�ك ا�د�وى ا�
�و��� 2  ا�7را�م ا������ و��	�	�
��	 ا�ذي ��A ا��%رع ��وز�ر ا��$�ف 


  ���3ل  ورا�ط	ت ا����� وا���7و�	ت ا������ ?� 	��� ا�
	�� وإ	�
  إطI@	 �0ط� اI�5ل ��ل ا��
�� ��و��	 �(د�م ا�%$	�� وا��3ول أ�	م ا���$�� 	�ا�دو�� وا����7" $طرف ���رر إ�� 7	ب دور ا�

�� 2  دورھ	 ؤ�	�  .و$ذا ��70ل ا�ط
ونازرة ��
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� �ن طرف ا�وزارة ا��$���  266(د !ت ا��	دة ��	ت ��� أA  ��	رس أ��	ل ا���		Kا� ��ن �دو

�� ا�
	�� �دى ا���$�� ا����!� إ@����	 ، وأA دون �0	س ��ق 	��	ت أو ����3	 ا����  �وا0ط� ا�	K�	�
�و��ن و��7	Kء ا�I$ق ��و�� �
��� ا�
	�� 2  ا���		��	ط ا�%رط� ا�(�	��� أو أي و$�ل ا���ر �ؤھل آ" 

و�	 و���ف أن �
ر�وا ا�(��� أ�	م ا���	$م و���0" إ���م �د�م ط��	��م و�0�7ون ��ف و$�ل 	@
  .ا���7ور�� وا��د��ن ا�
	��ن

�	ت  67وأ�	2ت ا��	دة 	K�	��وي ��وزارة ا��$��� 	Kم 2  ا�%=ن ا�	ا.�$ Z����ن �س ا�(	ون أA ��زم �

�� أن �ط�ب ا��0	ف ا.�$	م ا?��دا��� أو أن ��7= إ�� ا���$�� ا�
��	 ا	��	?%�راك �" ا� 	�$��  ��
���	�(ض ا�(رارات وا.�$	م ا��.  

A �ر2" ا.�$	م ا��  !درت 2  �7	ل و� ���0ر ا���وا	ت ا��ر�� ��� أ�ن �د �$32	 !ت ا��	دة 

��� ا�ر���� وا����� وا�� �د�ر ا����� وا?I!�0ح ا�ر��  ا�ذ�ن ا�!�د ا��ري إ�� ا��دو��ن ا��7و��ن ���
�م ط�ب ا��0	ف ا.�$	م ا�!	درة ا��دا��	$��  . 

  :������ و:�ط ا��,����ت ا������: &��&�

�ط ھذه ا�7را�م و��	%رة ا���(�ق ��2	 ? �� و�	
�	 ���ز ا�7را�م ا������ $ذ�ك أن !�I� ���Iظ� و�
��ن ا�(	ون ا5ط	ر ������ �0ط�  80�ط�� ا�(�	��� ا�
	د�� و�دھ	، �ل ��ت ا��	دة �(�!ر ��� ا�

�	ط ���Iظ� ا���	��	ت ا������ �و$Iء إدارة ا����� أو ا�و$Iء ا�Cر�ن �0ب ا?��!	ص �Iوة ��� 
���	�  .ا�%رط� ا�(


	ت ���ن �ر���	ت ��!وص ا���	� 	�ا�7زا��� �/ و$ل ص ���  �	ص �ن ا�!وص ا�ذ�ن �روا 
  .A�2 �و$Iء �����ن ���!!�ن 2  ��داA ھذه ا�!��I	ت

�دا�� ا���ث 2  ھذا ا��و�وع �	و�	  و.,���� ��ذا ا��-ث   2 	إ�!	��	ت @�	��� إ�7	د ؤ$د ��� أ
 	�	�	 ا��ظ 2  ذ�ك �(�� ا�(�
�	 �$ن �م �0=%� ��	

ر�2 ا?�7	ھ	ت ا�(�	��� ا��� ������ول ا�7را�م ا�
��ذا ا��و�وع ، ا.�ر ا�ذي �دل ��� �دم ا�و�  ا�$	2  ��طورة ا�7را�م ا������ و�دم إدراك  �)�
ا���
�ط ھذا ا�وع �ن ا�7را�م ���ر0	� ا�(	و�� ا���	�� وا��  �ؤ$د ا��0�	رھ	 2  ا�%	رع �ا���	%ر�ن �

2 A��	�  أي و@ت �ن �	ر دون اك �ن ا�����0ل أن ��ر �%	رع �ن %وارع وا$%وط �ن �دا��A إ�� 
�����   .أن �ر!د ��	��� 

�	ر �ن ھذه ا��ر0	� وا�
�ل ��� ��
�ل Kض ا���ذا �	 دا�ت ا�(وا�د ا�(	و�� �%رع ��ط�ق �ن ا�Iزم 
����0س ا�(	���ن ��� ھذا ا��ط��ق  	�)�� .��درك �7م ا�7را�م ا������ ا��  �ر�$ب �و��	و$ذا ا��واطن �ط

  

  ي إ�� 0��ل ا�ر%	دوX ا��و2ق وا��	د

  

  :@	��� ا��را7"
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/ �ر$ز اI�5م ا.�  /  إدارة اI�5م ا.� /  ��0%	ر @	و  –أ%رف ���د ا.��ن  -
 ����  �رض �ول 7را�م ��و�ث ا�

-  ��م / ا.�0	ذة را�/ وھ�	K�0� �
�	7 / ��� ���(	ل ��ت �وان ا�7زاءات ا���ر�
 ا�7را�م ا������ 2  ا�(	ون ا�7زا�ري

$رة �ول @	ون ا����� @د��	 ا�د$�ور ���د ا.��ن و�د �0دي �	ب �طIب ا�0� �ذ -
ون �	م	@ �
� ا�را

�ط	�  �راد ا�ر$ن ا��	دي ��7ر��� ا������ 2  ا��%ر�" ا�7زا�ري �ذ$رة ��ث ��ل %�	دة  -

� ا0ط�ف �	7  ��� 2015ا��	��07ر 2  ا�(	ون ا�

�وم ا�(	و  ����وث ا����  ���7 ا���$ر ا�د$�ور �!ور �7	7  ا��د�ول ا�
��  وا��� -
 ا�
دد ا��	�س $��� ا��(وق وا�
�وم ا��0	��0 7	�
� ���د ���ر �0$رة


وان ا��0ؤو��� ا�7زا��� ��%�ص ا��
وي �ن  -�ا.�0	ذة را��� �%ري �دا��� 
ا�7را�م ا������ @د�ت 2  ���(� دو�  �ول ا�ظ	م ا�(	و  ���	�� ا����� 2  ظل ا�(	ون 

 �
�	7�د��0�ر  10و  09�(	��� �و�   �1945	�و  8ا�دو�  وا��%ر�" ا�7زا�ري 

2013 

-   �	ج ا�(	وE� 7رد  ا�د$�ور ھ	رون و�د ��	ر و�د إد�(�  ا�د��ل ا��%ر�
  ا��ور��	
%ورات 	دي ا�(�	ة ا��ور��	��ن 2014إ��  1959ا�وط  �ن �.  

  


